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I. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Trata-se de Relatório Mensal das Atividades elaborado 

pelo Administrador Judicial nos autos do processo de Recuperação Judicial do GRUPO 

GEOSONDA, formado pelas empresas GEOSONDA S.A. e CVS ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

O pedido de recuperação Judicial foi ajuizado em 

21/09/2016, na Comarca de Cotia/SP, e tramita pela 1ª Vara Cível deste juízo.  

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 

31/10/2016, às fls. 765/768. A decisão que deferiu o processamento da Recuperação 

Judicial foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/11/2016. 

Edital previsto no art. 52, § 1°, contendo a relação de 

credores apresentada pela Recuperanda, foi disponibilizado no DJE e está disponível no 

painel do credor. Devido ao recesso de final de ano, a data da publicação será 

23/01/2017, para efeito de contagem de prazo. 

A Administração Judicial apresentou a relação de credores 

de que trata o art. 7°, § 2° em 24/04/2017. Aguardamos pela publicação do edital. 

 

 

II. DO ATRASO NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO ANO DE 2016 

 
 

As Recuperandas informaram que tiveram problemas em 

seu sistema de informática para efetuar o fechamento contábil do ano de 2016. 

A empresa é Geosonda S/A, sociedade anônima de capital 

fechado, tem seus demonstrativos contábeis auditados pela empresa de auditoria 

independente RSM Brasil. 

Além dos problemas com o sistema, as Recuperandas 

também propuseram diversas alterações nos demonstrativos, que foram discutidas com os 

auditores, resultando na demora para preparação dos demonstrativos. 
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Os demonstrativos finais foram entregues pelas 

Recuperandas à administração judicial em 25/04/2016.  

 

 

III. DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 

 

a) Apresentar ao MM. Juízo o Relatório Mensal das Atividades das 

Recuperandas, referente ao mês de dezembro/2016, conforme determinado no 

art. 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005; 

b) Analisar os resultados apresentados pelas Recuperandas; 

c) Expor a posição econômico-financeira das Recuperandas;  

d) Informar sobre a evolução do número de Empregados; 

e) Informar sobre o recolhimento de impostos e encargos sociais das 

Recuperandas; 

f) Informar sobre a regularidade da movimentação de caixa das Recuperandas; 

g) Mostrar as fotografias atuais das instalações das Recuperandas; 

h) Apresentar o registro fotográfico das obras em andamento; 

i) Prestar informações sobre o andamento processual; 

j) Prestar informações sobre o andamento dos trabalhos da Administração 

Judicial. 

 
 

 

IV. DAS DILIGÊNCIAS AOS ESTABELECIMENTOS DAS EMPRESAS 

 

O Administrador Judicial esteve no escritório comercial das 

Recuperandas em 24/04/2017, onde se reuniu com os departamentos financeiro e contábil 

das empresas. Participaram também da reunião, o auditor representante da RSM Brasil e 

o consultor econômico-financeiro que atua na reestruturação das empresas. 

Na referida reunião, os ajustes realizados nos 

demonstrativos contábeis foram apresentados e explicados ao Administrador Judicial. 
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A Administração Judicial diligenciou a sede da 

Recuperanda por diversas vezes para verificar as atividades das empresas e para 

acompanhar o andamento do fechamento contábil do ano de 2016 

A última diligência foi realizada em 07/04/2017, 

oportunidade na qual registramos as seguintes fotografias: 

 

 
 

GRUPO GEOSONDA – SEDE – COTIA - 07/04/2017 
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V. DA DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS OBRAS 

 

A Administração Judicial solicitou às Recuperandas que 

apresentassem a documentação fotográfica das obras em andamento.  

As Recuperandas atenderam à solicitação e apresentaram 

os relatórios constantes no DOC. 3, anexo. 

 

 

VI. DOS AJUSTES REALIZADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Para manter adequados os índices de análise de balanço, 

dos quais dependem para o fornecimento às empresas públicas, que representaram em 

dezembro/16 90,58% das receitas, as Recuperandas realizaram diversos ajustes e 

estornos, tanto nas contas de resultado quanto nas contas patrimoniais. 
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Dentre os ajustes realizados, houve o lançamento de 

“Provisão de Receitas” no valor de R$ 8.334.842,47, referente a obras executadas em 2016, 

cuja medição não havia sido efetuada pelo órgão responsável pelo pagamento, mudando, 

assim, o critério de contabilização anteriormente utilizado.   

Destaca-se também a realização de “Ajuste a Valor Justo” 

sobre valor da dívida sujeita à recuperação judicial, resultando em uma redução de R$ 

18.571.284,94, obtida através do desconto da diferença entre a taxa de juros proposta no 

plano de recuperação judicial e o porcentual de mercado, aplicada ao fluxo de caixa de 

pagamento da dívida previsto no plano de recuperação judicial, ainda não aprovado. 

Em reunião realizada em 07/04/2017 na sede da empresa, 

o Grupo Geosonda apresentou o texto que será tomado como base para nota explicativa 

que deverá acompanhar as demonstrações contábeis a serem publicadas: 

“A administração da Companhia realizou a avaliação do seu passivo financeiro incluído na 

recuperação judicial, em processo de revisão nos tribunais. O pleito da Companhia consiste 

no alongamento da dívida junto aos seus credores por um período de 12 anos, com carência 

de 02 anos para o início do pagamento. Desta forma, a Companhia realizou a avaliação à 

valor justo deste passivo financeiro (dívida com terceiros) e chegou à conclusão que, 

considerando o alongamento desta dívida, o valor presente da mesma, não está 

representado pelo seu valor de face, desta forma realizou a elaboração de um fluxo de 

caixa de projeção de pagamento e descontou deste fluxo de caixa a diferença entre o 

percentual de mercado de atualização de dívida e o percentual pleiteado na provável 

homologação da recuperação judicial, ajustando sua dívida pelo seu valor justo na data 

atual, resultando na redução da dívida em aproximadamente R$ 18 milhões”.  

Em reunião realizada em 24/04/2017 no escritório 

comercial de São Paulo, a auditoria independente informou ao Administrador Judicial que 

a ressalva da auditoria aos demonstrativos a serem publicados será no seguinte sentido: 
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“Ajuste à valor presente 

Conforme mencionado na nota explicativa XX, a Companhia protocolou o pedido de 

recuperação judicial em XX de XXXXXXX de 2016 e aguarda o deferimento do mesmo, 

para condução do plano de recuperação judicial que contempla o alongamento da dívida 

existente remunerada a uma taxa de juros abaixo do valor de mercado. A Companha 

decidiu pela realização do ajuste ao valor presente nas demonstrações financeiras findas 

em 31 de dezembro de 2016, com base em fluxo de caixa projetado e descontado pela 

diferença entre a taxa de juros de mercado e a taxa de juros acordada no plano, resultando 

em um ajuste de redução de dívida a valor presente de aproximadamente 18 milhões, 

registrado com contrapartida no patrimônio líquido da mesma, embora o referido plano de 

recuperação judicial não tenha sido aprovado. Em virtude do plano de recuperação ainda 

não ter sido aprovado, de acordo com as normas contábeis vigentes, a Companhia deveria 

ter realizado o referido registro por ocasião do deferimento do plano de recuperação judicial 

com impacto no resultado do exercício”. 

 

A Administração Judicial aguarda a publicação dos 

demonstrativos tecer eventuais comentários adicionais. 

 

 

 

VII. DOS RESULTADOS MENSAIS APRESENTADOS EM 2016 (CONSOLIDADOS – 

GEOSONDA E CVS) 

 

Com base nas Demonstrações de Resultado mensais 

AJUSTADAS apresentadas pelas Recuperandas (DOC. 1), a Administração Judicial passa 

a fazer a análise dos resultados mensais, de janeiro a dezembro de 2016, com o objetivo 

de mostrar graficamente os resultados e a situação econômico-financeira das 

Recuperandas. 
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (2016) 

Mês/ano 

RECEITA 
BRUTA 

OPERACIONAL 

DEDUÇÕES 
SOBRE 

VENDAS 

CUSTO DOS 
SERVIÇOS 

PRESTADOS 

LUCRO BRUTO 
OPERACIONAL 

DESPESAS 
OPERACIONAIS 

(+) Rec. 
Financ. 

IMP.RENDA 
e CSLL 

deferidos 

RESULTADO 
DO 

EXERCÍCIO 

Valor Valor Valor Valor % Valor Valor Valor 

Jan/16 5.993,42  433,90  4.326,47  1.233,04  20,57% 1.723,67  134,63  -356,00  

Fev/16 4.412,40  326,24  4.278,06  -191,91  -4,35% 715,69  290,44  -617,16  

Mar/16 6.225,59  444,94  5.337,69  442,96  7,12% 1.210,22  -229,86  -997,12  

Abr/16 7.092,67  494,18  5.062,49  1.535,99  21,66% 1.364,47  79,88  251,41  

Mai/16 5.921,19  421,00  5.060,18  440,00  7,43% 1.844,32  91,96  -1.312,36  

Jun/16 3.925,77  292,84  5.218,86  -1.585,93  -40,40% 2.286,26  47,59  -3.824,59  

Jul/16 4.249,76  314,00  4.662,19  -726,43  -17,09% 1.067,00  0,00  -1.793,43  

Ago/16 2.571,99  202,07  4.176,12  -1.806,20  -70,23% 1.149,59  -64,57  -3.020,36  

Set/16 3.724,90  274,82  5.500,07  -2.049,98  -55,03% 1.568,77  94,37  -3.524,38  

Out/16 5.915,09  367,38  3.489,48  2.058,23  34,80% 1.165,04  0,00  893,19  

Nov/16 7.783,95  512,89  3.007,77  4.263,29  54,77% 793,37  -167,39  3.302,53  

Dez/16 7.041,61  484,86  3.607,44  2.949,31  41,88% -90,86  125,98  3.166,15  

* Valores em R$ 1000        
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1. RECEITA BRUTA OPERACIONAL 

 

• A Receita Bruta do Grupo apresenta variação irregular durante o período, compatível 

com a natureza da operação. No entanto,  nos dois últimos meses do período em 

análise, a Recuperanda registrou crescimento substancial, embora no mês de 

dezembro/2016 tenha registrado queda de 9,54% em relação ao mês anterior;  

• Examinando o balancete análitico e o Demonstativo de Resultados do mês de 

dezembro/2016, verificamos que a Receita Bruta auferida pela Recuperanda 

Geosonda S.A., registrou uma concentração de 93% em obras públicas.  

 
 

 
2. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

•  Custo dos Serviços Prestados apresentou elevação de 19,94% em comparação ao 

mês de novembro/2016, acima do índice de crescimento da Receita Bruta. 

 

 

3. LUCRO BRUTO OPERACIONAL 

 

 
 

• Houve redução no valor do Lucro Bruto em dezembro/2016. Todavia, a margem 

bruta, da ordem de 41,88%, registrada em dezembro/2016, foi a segunda maior 

margem bruta do período em análise; 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 
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4. DESPESAS OPERACIONAIS 

 

DESPESAS OPERACIONAIS (Detalhamento) 

Mês/Ano Administr. Comercial Tributária Financeira 
Outras 

Despesas/Rec. 
Operac 

TOTAL 

  Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Jan/16 482,53  368,14  5,80  876,90  -9,70  1.723,67  

Fev/16 449,82  386,54  4,47  -107,06  -18,08  715,69  

Mar/16 446,56  374,29  21,73  387,18  -19,54  1.210,22  

Abr/16 462,86  363,90  4,80  568,24  -35,33  1.364,47  

Mai/16 445,61  451,02  20,42  928,89  -1,61  1.844,32  

Jun/16 512,60  407,17  135,81  1.319,85  -89,17  2.286,26  

Jul/16 493,98  380,63  5,45  402,35  -215,40  1.067,00  

Ago/16 520,21  346,62  28,26  269,18  -14,68  1.149,59  

Set/16 214,52  346,08  90,51  933,03  -15,37  1.568,77  

Out/16 413,63  439,31  23,57  297,63  -9,10  1.165,04  

Nov/16 326,81  415,97  9,18  83,49  -42,07  793,37  

Dez/16 -836,14  433,87  12,60  337,61  -38,80  -90,86  

Valores em R$ 1000   
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• Observamos, que as despesas operacionais restaram negativas, devido ao 

lançamento de crédito em “Despesas Judiciais” no valor de R$ 1.332.030,67. 

Solicitamos os devidos esclarecimentos quanto a este lançamento. 

 

 

5. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  

 

 

• Desde outubro/16 as Recuperandas vem alcançando resultados positivos de alta 

monta. Em dezembro de 2016 foi auferido lucro no valor de R$ 3.166.150,60. Mesmo 

assim, o prejuízo acumulado no ano de 2016 chegou ao valor de -R$ 7.832.128,18 

(sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e vinte oito reais e dezoito 

centavos). 

• As empresas têm feito uso de creditos fiscais, fazendo compensação de alguns 

valores de impostos correntes antes da apuração do resultado liquido  

 

 

 

VIII. DA ANÁLISE DOS BALANCETES APRESENTADOS EM 2016 (CONSOLIDADOS 

– GEOSONDA e CVS) 

 

A Administração Judicial mostra abaixo os indicativos 

econômico-financeiros básicos obtidos através da análise dos balancetes mensais 

AJUSTADOS apresentados desde janeiro até dezembro de 2016 - DOC. 1. 

 

 
 
 
 
 
 

(...) 
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BALANCETE  (Últimos 12 meses) ANÁLISES 

LIQUIDEZ CORRENTE - CAPITAL DE 
GIRO 

LIQUIDEZ GERAL 
LIQUIDEZ 

CORRENTE 
LIQUIDEZ 

GERAL 
CAPITAL DE 

GIRO 

Mês/ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
Total 

Realizável  
Total 

Exigível 
ÍNDICE (%) ÍNDICE (%) VALOR 

Jan/16 37.309,41 48.703,50 108.058,31 68.784,88 76,61% 157,10% -11.394,09  

Fev/16 40.941,60 48.440,67 107.314,05 68.657,77 84,52% 156,30% -7.499,07  

Mar/16 38.355,39 46.767,30 104.743,40 67.084,24 82,01% 156,14% -8.411,91  

Abr/16 39.331,42 47.039,37 105.549,60 67.639,03 83,61% 156,05% -7.707,95  

Mai/16 39.510,08 46.737,63 105.800,97 69.267,22 84,54% 152,74% -7.227,55  

Jun/16 36.446,26 47.254,19 102.972,99 70.293,83 77,13% 146,49% -10.807,93  

Jul/16 35.428,03 48.215,28 101.906,79 71.021,07 73,48% 143,49% -12.787,25  

Ago/16 33.916,80 49.029,40 99.941,98 72.076,61 69,18% 138,66% -15.112,60  

Set/16 34.452,29 15.061,28 100.730,08 68.468,48 228,75% 147,12% 19.391,00  

Out/16 36.913,22 16.290,07 102.620,37 69.465,58 226,60% 147,73% 20.623,15  

Nov/16 41.636,45 16.713,00 107.044,24 70.586,92 249,13% 151,65% 24.923,44  

Dez/16 43.167,97 15.201,65 107.667,90 46.847,26 283,97% 229,83% 27.966,32  

* Valores em R$ 1000   
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1. LIQUIDEZ CORRENTE 

 

✓ Demonstra a capacidade da empresa de pagar as dívidas de curto prazo em um 

determinado momento.    

 

• A partir do mês de setembro/16, as dívidas de curto prazo foram reclassificadas para 

o passivo de longo prazo, provocando um crescimento substancial na Liquidez 

Corrente da Recuperanda, que passou a ter condições de pagar sua dívida de curto 

prazo.  

•  Houve crescimento na capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo em 

dezembro/16, refletindo os resultados positivos e os ajustes contábeis realizados. 

 

 

2. LIQUIDEZ GERAL 
 

 

 

✓ Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo medida em um 

determinado momento. 

 

• Considerando os ajustes realizados nos demonstrativos de 2016, especialmente o 

ajuste à valor justo da dívida sujeita à recuperação judicial, houve aumento no índice 

de Liquidez Geral, com uma variação positiva de 78,18 pontos porcentuais.  

 

 

3. CAPITAL DE GIRO  

 

✓ É o capital próprio, que efetivamente está disponível para alimentar as próximas 

operações da empresa.  

 

• A empresa operou com capital de giro negativo desde janeiro/16, demonstrando 

a necessidade de utilização de capital de terceiros para suprir a necessidade de 

caixa, contudo a partir de setembro/16, com as reclassificações das dívidas 

sujeitas a recuperação judicial para o passivo circulante, houve melhora 

significativa no capital de giro, passando a ser positivo, refletindo também o 

resultado positivo de dezembro/16 e os ajustes realizados. 
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4. GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

 

✓ O cálculo do Grau de endividamento considera as dívidas de curto e longo prazo, 

portanto a suspensão dos pagamentos sujeitos à recuperação judicial não interfere 

no resultado;

✓ Por outro lado, o ajuste da dívida sujeita à recuperação judicial à valor justo, refletiu 

diretamente na redução do grau de endividamento da empresa. 





GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

 
 

     

Mês/ano 
Total 

Exigível 
Total 

Realizável 
ÍNDICE 

     

Jan/16 68.784,88 108.058,31 63,66%      

Fev/16 68.657,77 107.314,05 63,98%      
Mar/16 67.084,24 104.743,40 64,05%      
Abr/16 67.639,03 105.549,60 64,08%      
Mai/16 69.267,22 105.800,97 65,47%      
Jun/16 70.293,83 102.972,99 68,26%      
Jul/16 71.021,07 101.906,79 69,69%      

Ago/16 72.076,61 99.941,98 72,12%      
Set/16 68.468,48 100.730,08 67,97%      
Out/16 69.465,58 102.620,37 67,69%      
Nov/16 70.586,92 107.044,24 65,94%      
Dez/16 46.847,26 109.613,30 42,74%      

Valores em R$ 1000       












• Verificamos através dos porcentuais obtidos acima, que as dívidas das empresas 

representam 43,51% dos seus ativos. O grau de endividamento, em dezembro, 

diminuiu de forma significativa em relação ao mês anterior, em virtude dos ajustes 

realizados. 
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IX. DA EVOLUÇÃO DO ESTOQUE 
 

 

 

 

Apresentamos abaixo o valor do estoque no último dia de cada 

mês, obtido através dos balancetes mensais apresentados pela Recuperanda – DOC. 1.   

 

ESTOQUE 
 

        

Mês/ano Valor        
Jan/16 4.534,88         
Fev/16 4.791,01         
Mar/16 5.085,16         
Abr/16 5.422,14         
Mai/16 5.491,30         
Jun/16 5.526,16         
Jul/16 5.598,21         

Ago/16 5.674,68         
Set/16 5.743,45         
Out/16 6.136,13         
Nov/16 6.526,39         
Dez/16 6.914,36         

Valores em R$ 1000        

         
 

 

 

 

• A Administração Judicial verificou que durante todo o período de 2016, houve pouca 

movimentação contábil da conta “Estoque”; porém, após o ajuste de final de ano, a 

partir de outubro/16 até dezembro a Recuperanda apresentou movimentação mais 

significativa, contudo não foi apresentado relatório de inventário e estoque para 

nossa verificação e análise. 

• A administração judicial solicitou esclarecimentos a respeito da movimentação do 

estoque.  
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X. DO PERFIL DA DÍVIDA DO GRUPO GEOSONDA 

 

Apresentamos no quadro abaixo o perfil da dívida 

apresentada pelas Recuperandas, considerando a atualização das dívidas tributárias. 

 

PERFIL DA DÍVIDA   -    GEOSONDA S/A   -                     Novembro/2016 

CLASSIFICAÇÃO  VALOR  % 

Credores Trabalhistas - Classe I -         2.792.192,64  5,11% 

Credores c/ Garantia Real - Classe II - Banco do Brasil         3.024.770,56  5,53% 

Credores c/ Quirografários - Classe III - Bancos e Fornecedores 
      

46.410.511,74  
84,91% 

Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV -          2.429.090,67  4,44% 

Valor da Dívida Sujeita à RJ 
      

54.656.565,61  
100,00% 

      

Valor da Dívida Extraconcursal - Banco Safra 
        

2.900.000,00    

     

Valor da Dívida Tributária   (Conf. Balancetes novembro/2016) 
      

14.585.214,05    

      

VALOR TOTAL DA DÍVIDA    72.141.779,66    
 

 

Os valores apresentados acima serão alterados nos 

relatórios de 2017, considerando a verificação de créditos realizada pela Administração 

Judicial.  

 

 

XI. DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS 

 

Com base nos resumos de folhas de pagamento dos 

meses de janeiro a dezembro de 2016 (DOC. 2), mostramos abaixo a evolução no número 

de empregados diretos gerados pela Recuperanda Geosonda S.A., onde todos os 

empregados estão registrados.  
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EVOLUÇÃO  
 

         

 EMPREGADOS 

     

  

 

Mês/ano Qtd.      
 

  

Jan/16 273      
 

  

Fev/16 237      
 

  
Mar/16 317      

 
  

Abr/16 314      
 

  
Mai/16 306      

 
  

Jun/16 303      
 

  
Jul/16 302      

 
  

Ago/16 301      
 

  
Set/16 247      

 
  

Out/16 245      
 

  
Nov/16 242      

 
  

Dez/16 233      
 

  

 

Nota: Os números de colaboradores divulgados nos relatórios anteriores retratavam apenas 

colaboradores em situação normal. O número foi corrigido desde janeiro/2016 adicionando os 

colaboradores afastados e em férias. 
 

• Houve redução de 9 (nove) empregados no mês de dezembro/2016, em relação 

ao mês anterior. A Recuperanda conta atualmente, com o total de 233 

colaboradores em seu quadro de empregados. 

 

 

XII. DOS ENCARGOS SOCIAIS E ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 
As Recuperandas não apresentaram para a Administração 

Judicial o relatório de endividamento fiscal, com posição atualizada no mês de 

dezembro/2016, porém apresentaram os comprovantes de recolhimentos das obrigações 

sociais, FGTS e INSS, retidos em folha de pagamento tanto da parte dos empregados 

quanto da empresa. 

As Recuperandas também apresentaram comprovantes de 

pagamentos de INSS sobre serviços prestados e tomados, resultando na seguinte posição 

atual: 
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a) FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

As Recuperandas efetuaram o recolhimento do FGTS de agosto a dezembro de 

2016; 

Não há informação por parte das Recuperandas de pendências ou parcelamentos 

referentes a FGTS.  

 

b) INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) 

As empresas apresentaram os recolhimentos do INSS retido na fonte, parcela dos 

empregados, e também da parte da empresa, abrangendo os meses de agosto a 

dezembro de 2016, e recolhidos nos períodos subsequentes às respectivas 

competências.  

 

 

c) I.R.R.F – Sobre Salários 

 

Não foram comprovados os recolhimentos do IRRF retido em folha de pagamento 

correspondentes ao ano de 2016. (não recebemos os comprovantes, porém 

identificamos que há movimentação constante nos balanços apresentado). 

 

 

XIII. DOS IMPOSTOS E ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Consubstanciados nos balancetes apresentados pelas 

Recuperandas (DOC. 1) verificamos que a dívida tributária das empresas vem crescendo.  

 

Apresentamos abaixo os valores das dívidas tributárias 

obtidos nos balancetes de verificação apresentados, após desconto dos créditos a 

compensar: 
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IMPOSTOS DEVIDOS                    
(-) Créditos à 
Compensar 

 

        
Mês/ano Valor        
Jan/16 2.832,56         
Fev/16 2.295,69         
Mar/16 2.855,75         
Abr/16 3.485,83         
Mai/16 3.643,25         
Jun/16 4.198,94         
Jul/16 4.807,03         

Ago/16 5.265,82         
Set/16 5.712,94         
Out/16 6.115,92         
Nov/16 6.846,45         
Dez/16 7.557,40         

Valores em R$ 1000        

         
 

 

• No período em análises, a Administração Judicial, subtraiu os valores” referente a 

“Obrigações trabalhistas” (salários, honorários, rescisões, benefícios, etc.) da conta 

de “Obrigações Sociais e Tributárias”, mantendo os valores separados para efeito 

de análises de tributos.  

• As Recuperandas não apresentaram relatório com o Detalhamento Passivo-Fiscal- 

do período em análise  para confirmação dos valores contidos no Balancete.  

 

a) IR /CS – (Imposto de Renda e Contribuição Social) 

As empresas não apresentaram comprovantes dos pagamentos correntes; porém, 

verificamos que constam lançamentos de débitos contabilizados nas contas de 

“Obrigações Fiscais”, no “Passivo Circulante”, do balancete de dezembro/16; 
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b) ISS (Imposto sobre serviços) 

 

A Recuperanda não apresentou comprovantes dos pagamentos correntes referente 

ao ISS, no valor de R$ 94.837,92 (noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e sete 

reais e noventa e dois centavos) verificado no movimento do período contabilizado 

na conta “Obrigações Tributarias”, no “Passivo não Circulante” do balancete do mês 

de dezembro/2016. Observamos ainda que há saldo de parcelamento acumulado, 

deste imposto, registrado no balancete no valor de R$ 501.911,13 (quinhentos e um 

mil, novecentos e onze reais e treze centavos). 

 

 

c) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

 

A Recuperanda não apresentou comprovante do pagamento do COFINS referente 

ao mês corrente; 

Há lançamentos do COFINS, verificado no movimento do período contabilizado na 

conta “Obrigações Tributarias”, no “Passivo Circulante” do balancete do mês de 

dezembro/2016, constando o saldo no valor total de R$ 520.543,23 (quinhentos e 

vinte mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos)  

 

 

d) PIS (Programa de Integração Social) 

 

A Recuperanda não apresentou comprovante do pagamento do PIS sobre o mês 

corrente; 

Há lançamentos do PIS, verificado no movimento do período contabilizado na conta 

“Obrigações Tributarias”, no “Passivo Circulante” do balancete do mês de 

dezembro/2016, constando o saldo no valor total de R$ 111.062,66 (cento e onze 

mil sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) 
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e) ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 

A Recuperanda não apresentou comprovante de pagamento do ICMS sobre o mês 

corrente; 

 

Por se tratar de grande volume de documentos, os 

comprovantes de pagamento de impostos não foram juntados, e estão à disposição para 

consulta mediante solicitação ao Administrador Judicial. 

 

 

XIV. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 

As Recuperandas não apresentaram o movimento de caixa 

do mês de dezembro/2016, assim como os extratos bancários. 

 
 
                                                                        

XV. DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

 

 

A Administração Judicial mostra na ilustração abaixo os 

principais eventos deste processo de Recuperação Judicial, nas datas em que os mesmos 

ocorreram:  

 

 

GRUPO GEOSONDA 
Processo n° 1007732-88.2016.8.26.0152 - 1a Vara Cível da Comarca de Cotia 

ANDAMENTO DO PROCESSO  

Data Evento Prazo Prazo 

21/09/2016 
Pedido de Recuperação Judicial 
ajuizado  

    

09/11/2016 
Publicação do Deferimento do 
processamento da recuperação 
judicial 

INÍCIO do Prazo de 60 dias para 
apresentação do Plano de 
Recuperação Judicial (Art. 53) 

INÍCIO do prazo de suspensão das 
ações por 180 dias (Art. 6°, § 4°) 
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Data Evento Prazo Prazo 

14/12/2016 
Relatório Inicial + Relatório das 
atividades de outubro/16 da 
Administração Judicial     

23/01/2017 
Publicação do Edital contendo a 
relação de credores inicial das 
Recuperandas (art. 52, § 1°) 

Início do Prazo de 15 dias para 
apresentação do Habilitações e 
Divergências de Crédito   

13/01/2017 
FIM do Prazo de 15 dias para 
apresentação do Habilitações e 
Divergências de Crédito 

  

  

14/01/2017   
INICIO do Prazo de 45 dias para 
apresentação da nova Lista de 
Credores verificada (Art. 7° § 2°)   

07/03/2017 
Plano de Recuperação Judicial (Art. 
53) apresentado pela Recuperanda 

  

  

24/04/2017 
Apresentação da Lista de Credores 
verificada pelo Administrador Judicial 
(Art. 7° § 2°) 

  

  

28/04/2016 
Relatório das Atividades da 
Recuperanda referente a Dez/2016 
(art. 22, II, "c") 

  

  

29/08/2017     
FIM do prazo de suspensão das ações 
por 180 dia úteis (Art. 6°, § 4°) 
(estimado) 

 

 

 

XVI. DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO   JUDICIAL 

 

i. DILIGÊNCIA AO ESTABELECIMENTO OPERACIONAL DAS RECUPERANDAS 

 

A Administração Judicial diligenciou a sede das Recuperandas por diversas vezes 

durante o período em que houve atraso na entrega de documentos, sendo as 

últimas realizadas em 07/04/2017 na sede em Cotia e em 24/04/2017 no escritório 

comercial em São Paulo. 

 

ii. ANALISE DE CRÉDITOS 

 

Depois da publicação do Edital contendo a relação de credores apresentada pelas 

Recuperandas, recebemos as habilitações e divergência de crédito apresentas e 

efetuamos a verificação dos créditos. 
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Os documentos e livros das Recuperandas contábeis foram verificados em 

diligências realizadas por nossa equipe, e a relação de credores do Administrador 

Judicial (art. 7°, § 2°) foi apresentada em 24/04/2017. 

 

 

iii. ANALISE DE DOCUMENTOS E SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS 

 
A Administração Judicial vem analisando os documentos apresentados pelas 

Recuperandas e propondo adequações ao fluxo de documentos mensais 

necessários para a elaboração dos relatórios. 

Verificamos alguns lançamentos contábeis realizados pelas Recuperandas que 

necessitam de maiores esclarecimentos, que foram solicitados através de Termo 

de Diligência. 

 

 

 

iv. SUPORTE AO CARTÓRIO DA 1ª VARA CÍVEL DE COTIA 

 

A Administração Judicial vem acompanhando o andamento do processo de 

recuperação judicial e fornecendo todo o apoio possível à serventia do 1° Ofício 

Cível da Comarca de Cotia.   

 

 

v. ATENDIMENTO E INFORMAÇÃO AOS CREDORES 

 

A Administração Judicial, através do “Painel do Credor” em seu website 

www.mgaconsultoria.com.br, mantém uma plataforma de informação aos credores 

contendo as principais peças dos processos de recuperação judicial e falência. 

 

O escritório do Administrador Judicial está à disposição para atendimento aos 

credores e interessados através do e-mail: mga@mgaconsultoria.com.br ou 

rjgeosonda@mgaconsultoria.com.br (para as habilitações e divergências) e pelo 

telefone: (11) 3360-0500.  

 

http://www.mgaconsultoria.com.br/
mailto:mga@mgaconsultoria.com.br
mailto:rjgeosonda@mgaconsultoria.com.br
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XVII.  DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades 

Mensal foram utilizados os seguintes documentos: 

 

a) DOC. 1 – Balancetes Mensais e Demonstrativos Contábeis Sintéticos (CVS e 

Geosonda –  dezembro/2016; 

b) DOC. 2 – Resumo da Folha de Pagamentos de dezembro/2016; 

c) DOC. 3 – Relatórios Fotográficos das Obras em Andamento. 

 

 

As cópias dos documentos analíticos que eventualmente 

não foram anexados a este Relatório, por compreenderem grande número de páginas, 

estão disponíveis para consulta, na forma física e/ou digital, no escritório da Administração 

Judicial, mediante agendamento prévio. 

 

 

XVIII. CONCLUSÃO 

 

Após analisar a documentação constante nos autos do 

processo e os documentos fornecidos pela Recuperanda, o Administrador Judicial 

apresenta abaixo suas conclusões: 

 

✓ Em virtude de problemas com sistemas de informática e ajustes de 

demonstrativos contábeis realizados para o encerramento do ano de 2016, 

houve grande atraso na entrega dos documentos para este relatório – (Vide 

Item II); 

✓ Em diligência ao estabelecimento operacional do Grupo. A Administração 

Judicial constatou que as Empresas estão em operação, prestando seus 

serviços; 
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✓ Para manter adequados os índices de análise de balanço, dos quais dependem 

para o fornecimento às empresas públicas, que representaram em 

dezembro/16 90,58% das receitas, as Recuperandas realizaram diversos 

ajustes e estornos, tanto nas contas de resultado quanto nas contas 

patrimoniais. (Recomendamos a leitura do item VI deste relatório); 

✓ Apresentamos no DOC. 3 (anexo), os relatórios fotográficos das obras em 

andamento solicitados pela administração judicial e preparados pelas 

Recuperandas; 

✓ A Recuperanda apresentou, em dezembro de 2016, o segundo melhor 

resultado positivo de 2016, no montante de R$ 3.166.150,60 (três milhões cento 

e sessenta e seis mil, cento e cinquenta reais e sessenta centavos), porém não 

foi suficiente para reverter o prejuízo acumulado no ano, que soma -R$ 

7.832.128,18; 

✓ Houve aumento substancial no índice Liquidez Corrente em setembro/2016, 

após as reclassificações das dívidas sujeitas a recuperação judicial. 

Considerando os ajustes realizados nos demonstrativos de 2016, 

especialmente o ajuste à valor justo da dívida sujeita à recuperação judicial, 

houve aumento no índice de Liquidez Geral, com uma variação positiva de 

78,18 pontos porcentuais; 

✓ O Capital de Giro passou a ser positivo depois da reclassificação da dívida 

realizada em setembro.  As dívidas das empresas representam 43,51% dos 

seus ativos. O grau de endividamento, em dezembro, diminuiu de forma 

significativa em relação ao mês anterior, em virtude dos ajustes realizados do 

lucro significativo apurado nos últimos meses do ano; 

✓ Houve redução de 9 (nove) empregados no mês de dezembro/2016, em relação 

ao mês anterior. A Recuperanda conta atualmente, com o total de 233 

colaboradores em seu quadro de empregados; 
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✓ As Recuperandas apresentaram comprovantes de pagamento das 

contribuições sociais retidos na folha de pagamento no mês de dezembro/16 e 

recolhidos no mês de janeiro/17, mas verificamos que a dívida tributária do 

Grupo vem aumentando. A Administração Judicial solicitou maiores 

informações para realização da análise da dívida tributária; 

 

 

XIX.  ENCERRAMENTO 

 

Nada Mais - Estando convicto de haver cumprido sua 

missão de forma plena e satisfatória, o signatário dá por encerrado este trabalho e submete 

seu Relatório Mensal de Administração, constante de 27 (vinte e sete) laudas impressas 

de um só lado e 3 (três) anexos. 

 

Cotia, 28 de abril de 2017. 

 

 

 

 

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE                                    JOSÉ ROBERTO ALVES 
         Administrador Judicial                                                         Economista 
           CRC 1SP 168.436/O-0                                                         CORECON SP 35.364 
               CRA SP 135.527 
 
 
 
 
 

GUILHERME JUSTINO DANTAS 
                                                              Advogado 
                                                          OAB SP 146.724 


