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RESUMO 

O artigo procura descrever o recente processo de recuperação judicial da empresa MMX 

Sudeste S.A diante da difícil conjuntura econômica que se descortina para o mercado de 

mineração. Para tanto, foram analisados os últimos balanços econômicos divulgados 

pela empresa e dados extraídos de relatórios publicados por consultorias especializadas 

na análise do segmento. A presente análise busca, assim, confrontar o processo de 

recuperação judicial da MMX Sudeste com os impactos causados pela atividade de 

mineração, considerando que as situações de crise econômico-financeira das 

mineradoras afetam não apenas seus credores, mas toda a população que vive na região 

desses empreendimentos. 

 

PALAVRA-CHAVE: Empresa de mineração; Violações; Recuperação judicial; Grupos 

societários.  

 

ABSTRACT 

This article intends to deal with the judicial recovery suit by MMX Sudeste S.A during 

difficult economic conditions in the mining market. Therefore, the accounts of this 

company and enterprise data provided by them were analyzed from reports published by 

specialized consulting firms. In the meanwhile, this paper attempts to confront the 

judicial recovery of MMX Sudeste with the impacts caused by mining activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Normalmente, os empreendimentos voltados para extração de minério  

provocam grande impacto no exercício dos direitos humanos. Degradação do solo, 

poluição das águas, dependência econômica por parte do comércio local e dos 

trabalhadores das áreas afetadas sempre estiveram no rastro dos grandes 

empreendimentos de mineração. Nos casos em que a situação econômico-financeira das 

companhias se deteriora essa situação precária pode se agravar ainda mais. 

 Fundada em 2005 pelo empresário Eike Batista, a mineradora MMX 

Mineração e Metálicos S/A é apontada como maior símbolo da ascensão e queda de Serra 

Azul (BRONZATO, 2014). Entre 2007 e 2008, a companhia foi responsável pela 

aquisição de grandes minas da região, localizada na parte oeste do Quadrilátero 

Ferrífero em Minas Gerais. Com a crise do grupo EBX e com a queda da cotação do 

preço do minério, a MMX Sudeste, subsidiária da MMX, se viu obrigada a ajuizar 

pedido de recuperação judicial. 

Em 15 de outubro de 2014, quando a MMX Sudeste S.A. entrou com pedido 

de recuperação judicial emergencial na comarca de Belo Horizonte em Minas Gerais, 

foi veiculado o seguinte comunicado pela controladora: 

 

Não obstante os esforços da administração na negociação 

com credores e na busca por potenciais investidores, o 

pedido de recuperação judicial configurou-se como a 

alternativa mais adequada diante da situação econômico-

financeira da Companhia. A medida visa preservar o valor 

da Companhia, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica, atendendo de forma organizada aos interesses 

de seus credores e acionistas e contingenciando de 

maneira responsável os recursos existentes em caixa 

(MMX-Fato Relevante-2014). 

 

 

A proposta deste estudo é descrever o processo de recuperação judicial 

intentado pela mineradora e analisar brevemente o plano apresentado para a satisfação 



dos interesses dos credores. Busca-se também confrontar o processo de recuperação 

com os impactos causados pela atividade de mineração, destacando que a situação de 

crise econômico-financeira das mineradoras afeta, além dos credores interessados no 

plano, a vida de toda a população da região desses empreendimentos.  

 

2. METODOLOGIA  

 

A opção metodológica adotada neste estudo leva em consideração a extensa 

gama de relações econômicas, políticas, éticas e ideológicas que condicionam a 

realidade jurídica analisada. Por isso, a pesquisa jurídico-diagnóstica implementada irá 

perpassar pela descrição do contexto internacional e local em que a crise da atividade 

mineradora se instaurou e pela breve análise do plano de recuperação judicial   

apresentado pela MMX Sudeste S.A. 

Esta análise visa destacar quais foram as soluções encontradas para a 

recuperação da empresa de acordo com o interesse dos credores, ressaltando o cunho 

econômico da decisão. A abordagem preliminar constituiu-se em uma investigação 

autônoma a partir do banco de dados disponibilizados no mercado de valores 

mobiliários pelas próprias mineradoras e pelo processo de recuperação judicial ajuizado 

pela companhia em questão. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao 

Ministério da Fazenda, assegura o acesso às informações sobre valores mobiliários 

negociados e sobre as companhias que os tenham emitido. As sociedades anônimas 

abertas são, assim, obrigadas a divulgar atos e fatos relacionados às suas atividades, 

devendo zelar pela ampla e imediata disseminação dessas informações. Os dados 

necessários para o diagnóstico são, assim, amplamente divulgados pelas próprias 

companhias como requisito indispensável para a atuação destas no mercado de valores. 

Como a MMX Sudeste é uma sociedade anônima fechada, ela não se submete às 

mesmas regras de transparência de outras sociedades empresárias. Desse modo, a 

pesquisa foi feita principalmente com base nas informações divulgadas pela sua 

controladora, a MMX. Nesse sentido, foram utilizados, principalmente, o prospecto 

veiculado pela MMX em sua oferta pública de ações e os fatos relevantes apresentados 

pela companhia ao mercado. 

 

 



3. CONTEXTO DA CRISE E SEUS RESPECTIVOS IMPACTOS 

 

Segundo a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração 

(ABM), o Brasil detém 8% das reservas mundiais de minério e é responsável por 12% 

da sua produção. De acordo com o estudo promovido pelo Centro de Tecnologia 

Mineral (Cetem) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o setor mineral 

brasileiro emprega cerca de 200 mil trabalhadores e responde por 4% do Produto 

Interno Bruto (PIB), que é a soma dos bens e serviços fabricados no país. Os 

investimentos programados pelo setor somam US$ 75 bilhões entre 2012 e 2016 

(FERNANDES, ALAMINO E ARAÚJO, 2014, p.196). 

A China tem sido, nos últimos anos, responsável pela absorção de 

expressiva parte da produção mineral mundial, detendo força inigualável no mercado de 

commodities. Isso ocorre porque a produção mineral chinesa não era capaz de suportar 

seu consumo interno. Em 2010, essa diferença, compensada pela importação de 

minério, chegou ao patamar de 630 milhões de toneladas, sendo que, deste montante, 

166 MT foram provenientes da produção brasileira (IBRAM, 2010). 

Em 2014, contudo, a abundante oferta de minério de ferro atingiu duramente 

os preços em um momento em que as principais mineradoras globais, buscando 

encurralar as produtoras de alto custo, elevaram a produção. Concomitantemente, a 

demanda chinesa por aço desacelerou bruscamente, alterando substancialmente a 

cotação da commodity no mercado internacional. 

A conjuntura internacional do mercado de minério foi abordada em relatório 

internacional produzido em meados de 2013 pela PwC – PricewaterhouseCoopers. O 

trabalho intitulado “Mine – A confidence crisis” foi traduzido e resumido pela PwC 

Brasil que anunciou em sua página virtual: “Indústria de mineração enfrenta crise de 

confiança - Análise dos resultados das 40 maiores mineradoras revela lucro, ações e 

preços em queda.” (PWC, 2013). 

A vertiginosa queda no valor das ações no mercado de valores mobiliários 

certamente não foi a única consequência deste contexto de crise internacional. O abalo 

no setor provocou prejuízos imensuráveis à economia local das regiões em que a 

atividade mineradora é desenvolvida. 

Nesse sentido, Milanez (2012, p.30) destaca que, com o aumento mundial 

do consumo de minério de ferro e o esgotamento paulatino das jazidas minerais, 

observa-se um aumento no valor do minério e forte volatilidade da commodity, o que 



representa um fator de risco no mercado correspondente. Não obstante a existência 

desse panorama delicado, o setor aposta no aumento da capacidade produtiva. 

Ao mesmo tempo, Malerba (2012, p.12) ressalta que essa tendência é 

reconhecida como “o paradoxo latino-americano”, tendo em vista que, em nome da 

superação da desigualdade e da pobreza, governos progressistas impulsionam a 

expansão de atividades conseguido neutralizar as pressões internas e externas no campo 

econômico resultantes da inserção do país na economia global. 

 Na contramão da crise do mercado de ferro, a mineradora Vale decidiu pelo 

aumento da produção, aproveitando-se do baixo custo na extração e exportação de seu 

minério. Esta medida, tomada pela companhia no contexto atual, sinaliza o interesse da 

mineradora em potencializar a lucratividade da atividade ainda que as oscilações do 

mercado sugiram o contrário. No mesmo sentido, a MMX, não obstante a situação de 

crise, apresentou projeto de expansão do empreendimento no setor de mineração após a 

incorporação da Mina Pau de Vinho. 

Embora tais medidas sejam tomadas no interior da companhia, 

concentrando-se na relação da companhia com seus administradores e acionistas, esse 

tipo de decisão possui efeitos que transcendem a empresa. Afinal, é inegável que a 

atividade exercida por esses vultosos empreendimentos detém um potencial imensurável 

de transformar seu entorno, seja na economia, seja na comunidade em que atua.   

Por isso, práticas de risco e decisões de uma única empresa são suficientes 

para alterar diversas relações anexas que se estabelecem em virtude da atividade 

desempenhada, relações estas que não são, por vezes, devidamente mensuradas no 

momento oportuno.  

Conforme será destacado, as medidas elencadas no plano de recuperação 

judicial pleiteada pela MMX ilustram o predomínio do interesse de reparação 

econômica e financeira em detrimento da análise da exploração dos recursos naturais e 

seus reflexos nas populações envolvidas.  

 

4- MMX SUDESTE E AS MINAS DE SERRA AZUL 

 

A MMX Sudeste Mineração  S.A. é uma sociedade anônima fechada, que 

tem como objeto social a indústria e comércio de minérios em geral, incluindo sua 

pesquisa, lavra e beneficiamento, além da prestação de serviços geológicos e 



participação no capital social de outras sociedades. Controlada pela MMX Mineração e 

Metálico S.A., a trajetória da MMX Sudeste somente pode ser compreendida quando 

confrontada com a constituição e com as posteriores alterações da sua controladora.  

Em julho de 2006, a MMX Mineração e Metálicos S.A.(MMX) ingressou 

na bolsa de valores de São Paulo, atual BM&FBovespa, anunciando  investimentos 

superiores a  três bilhões de dólares. Em seu prospecto, constava a referência a três 

sistemas, ainda em fase de implantação: MMX Corumbá, MMX Amapá e MMX 

MINAS-RIO. A ideia inicial era de que todas as operações fossem organizadas em 

sistemas integrados de mineração, beneficiamento, produção e logística. No mesmo 

material divulgado, constavam ainda explicações sobre o mercado de minério de ferro e 

a forte demanda da China, responsável pelo acelerado crescimento do setor na época 

(MMX, 2006).  

Além do financiamento dos projetos já em curso, os recursos obtidos com a 

oferta pública de ações permitiram o desenvolvimento de novos projetos e a aquisição 

de outros ativos. Em 2007, foi anunciada a aquisição do controle da mineradora AVG 

Minerações S.A. por US$ 224 milhões. Entre os principais ativos da sociedade estavam 

as minas de Serra Azul, cuja produção, no ano anterior, havia atingido 1,6 milhão de 

toneladas de minério (MMX, 2007). Já em 2008, foi veiculada a informação de que a 

MMX, por meio de uma das suas subsidiárias a AVX Mineração Ltda., adquiriu as 

quotas da Mineradora Minas Gerais Ltda. (Minerminas), responsável por uma mina de 

minério de ferro adjacente às operações da AVG Mineração S.A. A integração das 

operações da AVG e da Minerminas viabilizou a formação, posterior, da MMX Sudeste, 

que passou, assim, a deter os direitos para exploração do minério na região de Serra 

Azul (MMX, 2008).   

A restruturação da MMX em 2008 representa um capítulo importante para a 

compreensão da trajetória das empresas ligadas ao grupo EBX. Para concretizar a 

transferência dos projetos Minas-Rio e Amapá para a mineradora Anglo American foi 

realizada a cisão parcial da MMX, até então, a principal sociedade do grupo controlado 

por Eike Batista. Como resultado da complexa operação, a LLX Logística S.A., passou 

a ser uma sociedade anônima aberta desvinculada da MMX. Ao mesmo tempo, foi 

criada também a IronX, sociedade anônima aberta, controlada, na época, pela Anglo. 

No final da operação, a MMX ficou, entre outros ativos, com os direitos referentes às 

jazidas de ferro de Corumbá e de Serra Azul. Na tentativa de minimizar os prejuízos dos 

acionistas, em razão da drástica redução do capital social da MMX, foi-lhes conferido, 



pela companhia, o direito de também se tornarem sócios das duas novas sociedades 

abertas criadas com a cisão parcial.  

No momento da cisão, o cenário descrito no prospecto da oferta pública das 

ações da MMX já parecia cada vez mais distante da realidade que se descortinava em 

relação ao mercado de minério de ferro.  No caso de Serra Azul, essas alterações, ainda 

que iniciais, quase que inviabilizavam todo o projeto anunciado anteriormente para a 

região. A compreensão da crise da MMX Sudeste passa, assim, também pela 

investigação das particularidades presentes na extração de minério de ferro na serra de 

Itatiaiuçu, considerada, na época, uma das últimas fronteiras para a expansão da 

mineração no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. 

Conforme descreve Vieira (2010,p.1), a Serra Azul, também conhecida 

como Serra do Itatiauçu, se localiza na região oeste do Quadrilátero Ferrífero em 

Minas Gerais, na divisa dos municípios  de Itatiaiuçu, Brumadinho, Itaúna, Mateus 

Leme, Igarapé e São João de Bica. Com uma extensa reserva de minério de ferro, a 

região foi palco, principalmente em 2007 e 2008, de vários negócios envolvendo a 

aquisição de pequenas e médias mineradoras por grandes grupos econômicos. 

Usiminas, Arcelor Mittal, MMX, entre outras, passaram a disputar as minas da 

região. Além de aquecer a economia local, os elevados investimentos fomentaram a 

criação de novos projetos e aquisições.  

Acontece que, ainda naquele período, já se sabia que a viabilidade 

econômica dos empreendimentos dependia da elevada cotação do minério no 

mercado internacional. Problemas com o escoamento da produção associados a 

outros entraves logísticos já indicavam que as projeções anunciadas pelas grandes 

mineradoras poderiam não se concretizar.  A queda abrupta da cotação do minério no 

mercado internacional transformou o que era dúvida em certeza: grande parte dos 

projetos para as minas de Serra Azul não era mais economicamente viável. Arrastada 

pelo colapso do Grupo EBX, a MMX Sudeste, com uma dívida estimada em R$ 438 

milhões, não tinha outra opção e se viu obrigada, para tentar superar a sua crise 

econômico-financeira, a apresentar o seu pedido de recuperação judicial.  

 

 

 

 

 



5-CRISE DA MMX E O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

5.1 RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA LEI 11.105/2005 

 

A Lei 11.1.01/2005 alterou o modelo jurídico previsto para as empresas em 

crise. Para tanto, entre as várias modificações, foi implementado um novo sistema que, 

no lugar da liquidação, ressalta a busca pela recuperação, voltada para a tentativa de 

superação da crise do devedor. Como destacado no artigo 47, procura-se com o 

conjunto de atos praticados, durante a recuperação judicial, a reestruturação da empresa 

em dificuldade econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.  

Inspirada na promoção da preservação da empresa, enquanto atividade 

econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços, a recuperação 

desenvolve-se sob a supervisão judicial, cabendo ao magistrado analisar o cumprimento 

dos requisitos determinados na legislação. Não havendo problemas com a 

documentação, o juiz defere o processamento e, no mesmo ato, nomeia um 

administrador judicial, que, por sua vez, não substitui, em regra, o devedor e seus 

administradores.     

Com a publicação do deferimento do processamento da recuperação, o 

devedor deverá apresentar o plano no prazo improrrogável de 60 (sessenta dias), sob 

pena de transformação da recuperação em falência. Em relação ao seu conteúdo, o plano 

deverá conter laudos econômico-financeiros e de avaliação de bens e ativos do devedor; 

a demonstração de sua viabilidade econômica e a discriminação detalhada dos meios de 

recuperação a serem empregados.           

Ao contrário do modelo anterior pautado na figura da concordata, a 

recuperação confere ampla liberdade ao devedor na proposição das mais variadas 

medidas. Concessão de prazos para pagamentos, parcelamento de dividas, alterações na 

estrutura societária e no controle da sociedade, representam apenas exemplos das 

medidas que podem ser utilizadas pelo devedor. 

Existem, contudo, certas restrições na escolha das medidas que serão 

apresentadas no plano. O plano não pode prever, por exemplo, prazo superior a um ano 

para o pagamento de créditos trabalhistas e de acidente de trabalho, vencidos antes do 

pedido de recuperação. Da mesma forma, não se permite a estipulação de prazo superior 



a 30 dias para o pagamento dos créditos trabalhistas, de natureza estritamente salarial, 

vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, no limite  de 5 

(cinco) salários mínimos por trabalhador.      

Ainda que dependente da intervenção judicial, a recuperação, ao contrário 

do que possa parecer, não se concretiza com o deferimento do seu processamento pelo 

juiz. Na verdade, essa decisão foi conferida, pela legislação, aos credores do devedor, de 

forma que o juiz somente concederá a recuperação caso não exista objeção por parte dos 

credores ao plano ou nas situações em que ocorra a própria aprovação do plano pela 

assembleia geral de credores. Verificada a rejeição do plano de recuperação pela 

assembleia de credores, será decretada a falência no próprio processo de recuperação.   

 

 

5.2 PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA MMX SUDESTE  

 

Após a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da 

MMX Sudeste em 24 de outubro de 2014, foi apresentado, no dia 19 de dezembro, o 

plano pela devedora com um conjunto de metas e medidas para a superação da crise 

(MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A., 2014).   

No plano consta também a manifestação da devedora sobre as razões da 

crise enfrentada.  Inicialmente, foram destacadas as dificuldades da MMX Sudeste em 

obter as licenças ambientais para o seu projeto de expansão, que incluía a autorização 

para a construção da barragem de rejeito no município de Itatiaiuçu, em Minas Gerais 

((MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A., 2014).    

Da mesma forma, foram destacadas as “imprevisíveis restrições”, na opinião 

da devedora, impostas pelos órgãos ambientais competentes em relação ao projeto de 

mineração da região de Serra Azul (MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A., 2014). A 

paralisação das atividades desenvolvidas pela devedora em razão das restrições 

comprometeu ainda mais o seu fluxo de caixa  

 A MMX Sudeste faz referência ainda aos desdobramentos do colapso do 

grupo EBX e a dificuldade para a obtenção de financiamento (MMX SUDESTE 

MINERAÇÃO S.A., 2014).  Nesse ponto, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social - BNDES suspendeu a concessão de um financiamento requerido pela devedora, 

o que, por sua vez, inviabilizou  o projeto de expansão da mineradora. No final, como 



não poderia faltar, a empresa ressalta que a situação de crise foi agravada pela redução 

“abrupta” do preço do minério de ferro ao longo de 2014 (MMX SUDESTE 

MINERAÇÃO S.A., 2014). 

Mesmo com todos os problemas citados, a MMX enfatiza a existência de 

importantes ativos em seu patrimônio, como os direitos de exploração minerária 

decorrentes dos contratos celebrados com a Companhia de Mineração Serra da Farofa – 

CEFAR; contrato de arrendamento de direitos minerários celebrado com a Usiminas e, 

por fim, a participação em vários terminais de carga (MMX SUDESTE MINERAÇÃO 

S.A., 2014).    

Em relação às medidas apresentadas, foi dado grande destaque a 

reestruturação e liquidação das dívidas perante os credores concursais. Para tanto, foram 

propostas formas para a dilação dos prazos e condições especiais de pagamento tendo 

em vista cada classe de credores. Em relação aos créditos trabalhistas, a devedora 

afirmou que todos serão pagos em uma parcela única devida no 5º (quinto) dia útil do 

sexto mês após a Homologação Judicial do Plano (MMX SUDESTE MINERAÇÃO 

S.A., 2014).   

Existem também medidas específicas para os chamados credores 

quirografários, que são aqueles sem qualquer garantia ou privilégio, como geralmente 

acontece com o credor do cheque ou nota promissória. Foram apresentadas três opções 

para o pagamento dos credores quirografários. A primeira envolve o pagamento do 

valor integral dos créditos em 11(onze) parcelas anuais e sucessivas; a segunda trata do 

pagamento de um montante correspondentes a 10% (dez por cento) do valor dos 

Créditos, conforme a Lista de Credores, em parcela única devida no 5º (quinto) dia útil 

do  18º (décimo oitavo) mês contado da data de Homologação. Por fim, os credores 

poderão optar por uma quantia em dinheiro, correspondente a R$ 40.000,00, limitada ao 

valor dos seus créditos (MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A., 2014).   

Além do pagamento dos créditos, o plano apresentado pela MMX Sudeste 

prevê a redução das multas devidas pela companhia em 50% (cinquenta por cento), e a 

captação de recursos adicionais oferecendo seu patrimônio em garantia ou 

onerarando/alienando o mesmo desde que este ato não prejudique o funcionamento da 

companhia. O plano menciona ainda a possibilidade de alienação e oneração de ativos 

bem como a busca por novos recursos (MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A., 2014).   

  



6-Recuperação judicial e os afetados pela mineração   

 

O plano de recuperação judicial é moldado de acordo com seu potencial 

econômico-financeiro, o que é determinado exclusivamente pelos credores diretos da 

companhia. Acontece que a situação de crise de grandes empreendimentos pode ter 

como consequência o agravamento das violações dos direitos da população que vive nas 

proximidades dos empreendimentos.  

Conforme noticiado no jornal Valor Econômico, em junho de 2014, o 

Ministério Público Estadual de Minas Gerais instaurou um inquérito civil público para 

apurar danos ambientais que teriam sido cometidos pela MMX no projeto de minério de 

ferro de Serra Azul (SOUZA, 2014). 

Ainda conforme a reportagem, investigações do Ministério Público sobre a 

Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais rastrearam ações de funcionários do 

próprio governo em relação ao projeto da MMX desde, pelo menos, 2012. Consta do 

inquérito que, em julho daquele ano, analistas ambientais da Superintendência Regional 

de Regularização Ambiental da Central Metropolitana (Supram) determinaram o 

embargo da operação da mina em Serra Azul, devido à degradação ambiental e aos 

impactos irreparáveis que os trabalhos podiam causar na região do empreendimento 

(SOUZA, 2014). 

Pesquisadores do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação estudaram, nos últimos três anos, 105 territórios em 22 

estados brasileiros que sofreram impactos da mineração, confirmando que a extração de 

minerais é uma atividade extremamente impactante nas regiões onde está instalada, 

responsável pela geração de um conjunto de consequências ambientais e 

socioeconômicas, conforme relatório presente na obra “Recursos Minerais e 

Comunidade: impactos humanos, socioambientais e econômicos” (CETEM, 2014, pp.3 

e 4). 

A linha de pesquisa criada e desenvolvida pelo CETEM, desde 2005, agrega 

pesquisadores focando as questões das grandes minas, APLs – Arranjos Produtivos 

Locais versus território, e as comunidades. A obra, importante instrumento de 

divulgação das práticas da mineração em diversos territórios nacionais, visa demonstrar 

como esta atividade gera riquezas e, concomitantemente, impactos negativos nas 

comunidades e no meio ambiente, por meio de 105 estudos de casos divididos por 



região brasileira, os quais devem auxiliar na construção de práticas salutares de 

sustentabilidade. 

 

Embora exista quem argumente que estes impactos negativos têm um 

confinamento limitado, sendo pontual e local, esta forte carga 

impactante da indústria extrativa mineral se caracteriza por ser 

diariamente exercida, descentralizadamente, pelas mais de 3 mil minas 

e das 9 mil mineradoras hoje em atividade no Brasil, as quais se 

somam ainda algumas centenas de milhares de garimpeiros e pequenos 

produtores informais de minerais para uso imediato na construção, 

aleatoriamente localizados no território brasileiro. Não se pode deixar 

de mencionar, ainda, os grandes passivos ambientais cujo número 

exato em todo o país é desconhecido, mas certamente ultrapassa as 

dezenas de milhares de minas e garimpos, inativos e abandonados, 

produto da mineração pretérita, mas ininterrupta, exercida no Brasil há 

mais de 500 anos.” (FERNANDES, ALAMINO E ARAÚJO, 2014, 

p.16). 

 

Não obstante a atuação do Ministério Público Federal, que tem exigido 

práticas sustentáveis pelas mineradoras, notou-se que o país ainda é muito permissivo 

no que diz respeito a questões ambientais e falta uma fiscalização efetiva destas 

companhias. Segundo Fernandes (2014, p.18), em muitos países, além de uma licença 

ambiental, se exige que a atividade mineradora negocie previamente uma licença social 

com a população do território onde pretende se instalar. 

Impulsionados pela inércia do Estado na fiscalização desses 

empreendimentos, grandes empresas são capazes de gerar a dependência econômica dos 

moradores e empreendimentos locais, bem como danos ao meio ambiente e à saúde da 

população. Diante dessas constantes violações, o judiciário encontra fortes entraves em 

oferecer uma resposta satisfatória, pois passa a lidar com o dano quando os prejuízos já 

foram configurados. 

O contexto de crise reforça também a importância de se acompanhar a 

relação da empresa controlada com a controladora. No caso, a MMX Sudeste 

Mineração, responsável pelo pedido de recuperação, é controlada pela MMX Mineração 

e Metálicos S.A. A alocação de recursos entre sociedades pertencentes a um mesmo 

grupo representa, ainda hoje, um tema de difícil regulação. Frequentemente, são 

utilizados os mais diversos negócios jurídicos – contratos de mútuo ou comodato, 

prestação de serviços, transferência de tecnologia – para permitir a distribuição de 



recursos entre as sociedades. Nessas operações, os valores são, por vezes, ajustados com 

base apenas na lógica da organização interna do próprio grupo, comprometendo, assim, 

o patrimônio das próprias controladas (MUNHOZ, 2002).  

Outro problema grave diz respeito à constituição de sociedades com 

recursos insuficientes para o exercício da atividade. Além dos efeitos gerados na fruição 

dos direitos humanos, os riscos associados à exploração da atividade de mineração nem 

sempre são devidamente mensurados pelas empresas responsáveis pelo 

empreendimento. Ao contrário dos chamados credores voluntários, como fornecedores e 

bancos, as vítimas das violações de direitos humanos, enquanto credores involuntários, 

tem, por vezes, as suas demandas de responsabilização frustradas, em razão da 

insuficiência do patrimônio social da empresa.  

O ponto mais importante a ser confrontado diz respeito à subcaptalização na 

lógica dos grandes grupos econômicos e à negligência quanto às oscilações bruscas de 

mercado. Na prática, esta análise, que deveria ser feita desde o princípio do 

empreendimento, é realizada somente quando o risco de falência ou a necessidade de 

recuperação das grandes sociedades mostram-se iminentes (MIOLA, 2007). 

Evidente que o modelo regulatório das empresas em recuperação não pode 

levar em conta apenas os interesses econômicos da companhia, de seus acionistas e de 

seus credores, mas deve considerar também os interesses das pessoas afetadas pela 

mineração. Infelizmente, o desemprego, o processo de favelização, os danos ambientais 

gerados, a destruição dos pequenos empreendimentos locais que surgiram em torno da 

mineração, fazem parte de um risco imensurável, experimentado por poucos ou por 

quase nenhum acionista. 

 

 

7- CONCLUSÃO  

 

Por todos esses aspectos mencionados, percebe-se que a crise no mercado 

de ferro trouxe consequências drásticas à própria companhia, seus respectivos credores 

e à população da Serra Azul. Contudo, apenas os primeiros serão beneficiados pelo 

plano de recuperação judicial apresentado pela MMX após o declínio de sua atividade.  

A decisão tomada pelos credores diretos do empreendimento sequer levaram 

em consideração as violações provocadas pela mineração na região do quadrilátero 



ferrífero de Minas Gerais e certamente os danos mensurados não correspondem à real 

extensão dos prejuízos.  

Na contramão das expectativas, as mineradoras planejam aumentar a 

produtividade e expandir o empreendimento em busca de resultados econômicos e 

financeiros, arriscando ainda mais as relações anexas que se estabelecem em torno da 

atividade. 

No plano de recuperação analisado, todas as medidas visam à satisfação do 

crédito, ao desenvolvimento do empreendimento e aos valores do mercado. Em 

momento algum há uma efetiva preocupação com as pessoas atingidas pela mineração. 

O problema se torna mais grave quando se nota que o modelo regulatório para as 

empresas em situação de crise, mesmo com todas as alterações, mostra-se ainda frágil, 

centrado precipuamente em uma dimensão econômico-financeira, desconsiderando-se, 

por vezes, os graves problemas gerados pela exploração dos recursos naturais por 

sociedades empresárias.  
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