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SENTENÇA
Processo Digital nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1007732-88.2016.8.26.0152
Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Geosonda S/A e outro
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Seung Chul Kim
Vistos.
Trata-se de recuperação judicial de GEOSONDA S/A e CVS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em que nomeado o Sr. Maurício
Galvão de Andrade como administrador judicial.
Publicado o edital do artigo 52, § 1º, da LRE, foi apresentado o
Plano de recuperação judicial às fls. 2.491/2.529.
Recebido o plano, com a exclusão da cláusula 3.8.1 que limita a preferência de
crédito trabalhista a 150 salários mínimos.
Editais de aviso de recebimento de plano e de relação de credores publicados.
Objeção apresentada pelo BANCO DO BRASIL, impugnando a venda de ativos, o
excessivo deságio, o índice de correção monetária, o prazo de carência e o elevado número de
parcelas para pagamento, a extensão da novação aos coobrigados (fls. 3.215/3.218).
Objeção do BANCO SANTANDER S/A, alegando o abusivo deságio proposto e
do prazo de parcelamento em 10 anos e impugnando o prazo de carência que ultrapassa os 24
meses, a correção pela taxa referencial e juros de apenas 1%, a novação do débito perante os
coobrigados e a alienação do ativo permanente sem autorização judicial e a previsão de prévia
notificação e convocação de assembleia em caso de descumprimento do plano recuperacional (Fls.
3.228/3.241).
Objeção do BANCO BRADESCO S/A, alegando que não concorda com o
de´sagio de 60%, carência de 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o
plano de recuperação, juros de 1% ao ano e prazo total de 10 anos para pagamento (fls.
3.256/3.258).
Objeção do BANRISUL S/A, sustentando a ilegalidade das cláusulas 3.8.3, 3.9.1,
3.9.2, 3.9.4, 3.9.7 e 3.9.12, quanto ao prazo de carência, ao prazo de pagamento, ao índice de
correção e taxa de juros, à extensão dos efeitos aos coobrigados, à venda de unidades produtivas
sem a aprovação de credores, à extinção ou suspensão de ações e execuções em face das
recuperandas e coobrigados (fls. 3.260/3.269).
Objeção do ITAÚ UNIBANCO S/A, impugnando o deságio de 60%, os prazos de
carência e de pagamento e os índices de correção e juros e que o plano indica a inviabilidade
econômica da recuperanda (fls. 3.314/3.316).
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Objeção do BANCO SAFRA contra o deságio, a carência, o prazo para
pagamento, índice de correção e taxa de juros e a indevida extinção das obrigações dos
coobrigados (fls. 3.319/3.327).
Objeção do HR EQUIPAMENTOS às fls. 3345/3348.
Às fls. 5.328/5.347, aditamento ao plano de recuperação judicial.
Convocada Assembléia Geral de Credores e após algumas redesignações, em
17/04/18, houve aprovação do plano pelas Classes Trabalhistas e de Microempresa e Empresas de
Pequeno Porte em 100%, pelos credores quirografários por 75,39% do crédito e 63,64% de
credores e rejeição por 100% da Classe com crédito com Garantia Real (fls. 4.895/4.926,
5.031/5.060, 5.236/5.255, 5.356/5.375 e 5424/5443).
O administrador e o Ministério Público opinaram pela concessão da recuperação
judicial.
Às fls. 5.524/5.525, pedido de substituição processual de Chimera Capital Partners
Consultoria Empresarial Ltda no lugar o Banco Santander S/A e Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil.

Requisição de informação no agravo de instrumento às fls. 5554/5559.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, intime-se a cessionária Chimera Capital, conforme sugerido pelo
administrador judicial à fl. 5578.
Fls. 5560/5561: Ciente da alteração do administrador judicial para a pessoa
jurídica. Anote-se a serventia e expeça-se novo termo de compromisso.
Ante a cessão realizada e confirmada pelo administrador judicial, defiro a
substituição processual para constar o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios no lugar do
Banco Itaú (fls. 5.115/5.116 e 5143/5144).
Passo à análise da deliberação realizada em 17.04.18.
Observa-se que houve a aprovação do plano aditado por 100% das classes
trabalhista e de microempresa e empresa de pequeno porte; 75,39% do crédito e 63,64% por
credor pela classe de credores quirografário e rejeição do plano por um credor da classe com
garantia real que representa 100% da classe (fls. 5.246/5.247).

Preconiza a Lei 11.101/05 que:
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do
devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei
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ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.
§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve
aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido,
de forma cumulativa:
I o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os
créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;
II a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou,
caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1
(uma) delas;
III na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos
credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei.
§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo
se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver
rejeitado.
Verifica-se, em primeiro lugar, que há voto favorável de credores que representam
mais da metade do valor de todos os créditos, somando-se R$ 1.070.234,16 da classe trabalhista,
R$ 16.292.641,13 dos quirografários e R$ 1.850.464,67 da classe de microempresa e empresa de
pequeno porte, que resulta no valor de R$ 19.213.339,96, superior aos credores que rejeitaram o
plano que representam o valor de R$ 3.261.242,99 do credor com garantia real e de R$
5.318.456,84, que somam o montante de R$ 8.579.699,83.
Também está preenchido o requisito do inciso II, pois 3 das 4 classes votaram pela
aprovação.
Com relação ao inciso III, não há como ter voto favorável de 1/3 dos credores,
pois único o credor com garantia real.
Nessa hipótese, entendo que deve ser dada interpretação mais favorável à
recuperando, com vistas a proporcionar a continuidade da empresa e sua viabilidade, até porque
em caso de convolação em falência, não há bens suficientes para pagamento de todos os créditos.
Com efeito, na esteira dos princípios fixados no artigo 47 da Lei nº 11.101/05, a
recuperação tem por objetivo a superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo a
preservação da empresa como fonte produtora, a manutenção do emprego e da atividade para
garantir o adimplemento das obrigações, de modo que a oposição de um único credor que
representa a classe com garantia real não pode se sobrepor sobre a vontade das demais classes de
preservar a empresa.
No sentido de autorizar a homologação do plano de recuperação, mesmo com a
rejeição por uma das classes, cita-se o recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1337989 que, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial, mantendo-se a
homologação do plano.
Assim, diante da aprovação pela maioria dos credores presentes, inclusive por
classe, o plano deve ser homologado.
Finalmente, no tocante à ressalva que constou expressamente da ata da assembléia
de credores, na qual houve aprovação do plano, com objeção formulada pelas instituições
financeiras, quanto à discordância da exclusão de responsabilidade dos avalistas e demais
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coobrigados.
Com efeito, em que pese a aprovação do plano de recuperação judicial pela
assembléia de credores, é possível o controle judicial de legalidade (Enunciado 44 da I Jornada de
Direito Comercial).
Nesse sentido, o seguinte julgado do Eg. Tribunal Paulista:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Recuperação
judicial Plano aprovado por assembleia de credores - Verificação de sua legalidade
pelo Poder Judiciário Possibilidade necessidade de previsão do termo inicial da
correção monetária, bem como do tema referente aos juros moratórios. Inserção de
ofício, dispensando-se a convocação de AGC. Reconhecimento, ainda, da nulidade
referente à cláusula que prevê a novação em benefício dos avalistas das obrigações da
recuperanda. Provimento, em parte, para este fim.” (AgI 20489367120138260000, 1ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Enio Zuliani, j. 06.02.14)
Assim, a cláusula que prevê a novação das garantias pessoais ofertadas aos
créditos sujeitos à recuperação judicial e, por conseguinte, a extinção de quaisquer garantia
pessoais ou fidejussórias prestadas pela empresa ou por seus sócios, viola o artigo 59, caput, da
Lei 11.101/05, de modo que deve ser anulada tal cláusula.
Com relação à cláusula que prevê a venda de ativos não pode ser realizada de
forma unilateral indistintamente, como prevê genericamente o plano, devendo o devedor observar
o preceito do art. 50, §1º, da Lei 11.101/05, quanto aos bens objetos de garantia real, cuja
supressão depende de aprovação expressa do credor titular da garantia.
Quanto ao prazo de carência, de pagamento e os índices de correção monetária e
taxas de juros, deve ser respeitada a aprovação dos credores, na medida em que não há disposição
legal que impeça a aprovação de tal forma.
Ante o exposto, com fundamento no art. 58 da Lei nº 11.101/05, concedo a
recuperação judicial GEOSONDA S/A e CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da
mesma lei, e do plano aprovado pela Assembléia Geral de Credores. Homologo, ainda, a
deliberação assemblear dos credores de 17/04/18, com as conseqüentes alterações
do plano devidamente aprovadas pelos credores, com a ressalva de anulação das cláusulas de
extinção das garantias e de que não poderá haver venda de ativos sem aprovação expressa do
credor titular da garantia, nos termos da fundamentação acima.
Cumpra a serventia as determinações acima feitas e encaminhem-se as
informações em anexo com as cópias mencionadas.
P.R.I.C.
Cotia, 29 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0159/2018, foi disponibilizado na página
2041/2054 do Diário da Justiça Eletrônico em 04/06/2018. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.
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Omar Mohamad Saleh (OAB 266486/SP)
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Jairo Araujo de Souza (OAB 267162/SP)
William Carmona Maya (OAB 257198/SP)
Karine Gonçalves Scarano (OAB 258005/SP)
Jonas Pereira Fanton (OAB 273574/SP)
Ana Maria Della Nina Esperança (OAB 285535/SP)
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Gabriela Menezes Hipolito Vieira (OAB 346957/SP)
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MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
Eduardo Malucelli (OAB 36011/PR)
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Pedro Carneiro Sales (OAB 39996/BA)
Mário de Freitas Macedo Filho (OAB 14630/RS)
Marcos Augusto Malucelli (OAB 5403/PR)
Maria de Jesus Ferreira Correa (OAB 10254/CE)

Teor do ato: "Ante o exposto, com fundamento no art. 58 da Lei nº 11.101/05, concedo a recuperação
judicial GEOSONDA S/A e CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA destacando-se o seu
cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, e do plano aprovado pela Assembléia Geral de
Credores. Homologo, ainda, a deliberação assemblear dos credores de 17/04/18, com as conseqüentes
alterações do plano devidamente aprovadas pelos credores, com a ressalva de anulação das cláusulas de
extinção das garantias e de que não poderá haver venda de ativos sem aprovação expressa do credor titular
da garantia, nos termos da fundamentação acima. Cumpra a serventia as determinações acima feitas e
encaminhem-se as informações em anexo com as cópias mencionadas.P.R.I.C. "

Cotia, 4 de junho de 2018.
Decio Lucio Candido da Silva
Escrevente Técnico Judiciário
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