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I. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

As empresas GEOSONDA S.A., CVS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E SALIDER 

EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. ajuizaram pedido de 

recuperação judicial, pleiteando pelo reconhecimento da formação de Grupo 

Econômico entre elas, ao qual atribuem o nome de GRUPO GEOSONDA. 

O pedido foi protocolizado em 21/09/2016, na 

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

O Ministério Público foi intimado e não se opôs 

ao deferimento do processamento da recuperação judicial (fl. 471).  

Através do despacho de fl. 473, o MM. Juízo 

determinou a emenda da inicial em 15 (quinze) dias, para (i) discriminar a relação 

de credores e dos empregados por pessoa jurídica, (ii) comprovar a competência 

da comarca de cotia para o processamento do pedido, (iii) demonstrar a 

necessidade de processamento de recuperação judicial junto com a Salider 

Empreendimentos. 

Às fls. 475/492 as Requerentes opuseram 

embargos de declaração, com o objetivo de comprovar que o principal 

estabelecimento das empresas GEOSONDA S.A. e CVS está localizado na 

Comarca de Cotia. 

Alegou a Requerente, que a empresa Salider 

Empreendimentos, apesar de não estar estabelecida nesta comarca, está 

atrelada ao grupo pela utilização da mesma estrutura administrativa e pela 

existência de avais cruzados nas operações bancárias, bem como por ter 

coincidência de sócios 

Porém deixaram de apresentar as relações de 

credores e de funcionários separadas por pessoa jurídica, conforme determinado 

pelo MM. Juízo. 
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Através da decisão de fl. 529, o MM. Juiz 

reconheceu a competência deste Juízo quanto à Geosonda S.A. e CVS 

Administração de Bens e Participações Ltda. 

No entanto, com relação à empresa Salider 

Empreendimentos e Comercio Ltda., o MM. Juiz determinou a realização de 

perícia prévia, para verificar a questão da necessidade ou não de se processar, 

na mesma recuperação, todas as 3 (três) requerentes; bem como para se aferir 

se há confusão na contabilidade das requerentes. 

 

 

II. DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 

 

a) Verificar a necessidade ou não de se processar, na mesma 

recuperação, todos os 3 Requerentes. 

b) Aferir se há confusão na contabilidade das requerentes; 

c) Verificar se os documentos apresentados atendem ao disposto no 

Art. 51 da Lei 11.101/2005; 

d) Constatar a correspondência da documentação apresentada com os 

livros fiscais e comerciais; 

e) Apresentar registros fotográficos obtidos em diligência à sede das 

empresas. 

 

 

III. DAS ALEGAÇÕES DAS REQUERENTES 

 

As requerentes alegam, em suma, que: 

 

1) As empresas Requerentes formam um verdadeiro grupo econômico 

denominado GRUPO GEOSONDA, pelas seguintes razões; 
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a) Há coincidência de sócios no quadro social das empresas; 

b) As empresas combinam esforços e recursos para desenvolverem suas 

atividades, celebrando operações financeiras com aval cruzado; 

c) As empresas são administradas como um todo, com a utilização da 

estrutura da Geosonda S.A. em diversas áreas: Departamentos de 

Recursos Humanos, Contabilidade, Administrativo, Secretaria, etc.; 

 

2) Alegam que este D. Juízo é competente parra processar e julgar a 

presente recuperação judicial, haja vista que o “centro nervoso e 

operacional” do Grupo Geosonda se encontra na Comarca de Cotia/SP; 

3) Que o Grupo iniciou suas atividades em 1945 e em pouco tempo tornou-

se uma das pioneiras no setor de serviços geotécnicos no Brasil, mas nos 

últimos anos, a forte retração no mercado gerou queda de receita e 

estreitamento das margens; 

4) A recuperação do Grupo é plenamente plausível. Embora o 

endividamento da empresa seja relevante o suficiente para fragilizar o 

pontual cumprimento de suas obrigações, esta encontra-se consolidada 

no mercado, executando seus projetos/serviços com qualidade, 

possuindo, acima de tudo, a confiança necessária para obter outros 

projetos de grande relevância e repercussão e prosseguir com a sua 

trajetória de evolução e crescimento; 

5) Em 2015, com a queda acentuada dos preços, ocorrida devido à recessão 

e aumento da competitividade, a empresa operou com prejuízo, 

comprometendo sua geração de caixa, o que a obrigou a buscar 

financiamento bancário; 

6) Há, também, o interesse social envolto na continuação e recuperação do 

GRUPO GEOSONDA, responsável pela geração direta e indireta de 

centenas de empregos. 
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IV. DAS ATIVIDADES DAS REQUERENTES 
 

 

a) Geosonda S.A. 

 

 

A Requerente atua no setor de serviços geotécnicos, voltada à realização de 

todos os serviços de engenharia, em especial a execução de: a) serviços 

técnicos de sondagens, fundações e obras de Terra; b) serviços de 

engenharia consultiva, tais como gerenciamento, assessoria, fiscalização e 

supervisão de obras e projetos; c) consultoria técnica e econômica, e a 

locação de máquinas, equipamentos para construção com ou sem 

operadores, conforme dispõe o Art. 2° do Capítulo I do Estatuto Social à fl. 44 

dos autos. 

Os demonstrativos contábeis analíticos analisados pela perícia, bem como as 

informações e registros fotográficos obtidos em Diligência realizada pela 

perícia, refletem a atividade exercida pela Requerente. (Vide item V, “a” deste 

relatório) 

 

 

b) CVS Administração de Bens e Participações 

 

 

Conforme consta na cláusula 2.1. do contrato social consolidado apresentado 

(fl. 62), a Sociedade tem por objeto: (i) construção de empreendimentos 

próprios ou de terceiros, compra e venda de bens imóveis e incorporação de 

imóveis; (ii) prestação de serviços de mão de obra temporária; (iii) locação de 

bens móveis e imóveis; (iv) locação de bens próprios; (v) administração de 

bens próprios; e (vi) participação em outras sociedades. 

No entanto, a atividade principal da empresa é a locação de máquinas e 

equipamentos para a Geosonda S.A.. 

Os demonstrativos contábeis analíticos analisados pela perícia, bem como as 

informações e registros fotográficos obtidos em Diligência realizada pela 

perícia, refletem a atividade exercida pela Requerente. (Vide item V, “b” deste 

relatório) 
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c) Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda. 

 

Conforme consta na cláusula 2.1. do contrato social consolidado (fl. 77), a 

Sociedade tem por objeto: (i) a execução, por conta própria ou de terceiros, 

de empreendimentos atinente à exploração agrícola, pastoril, pecuária e 

imobiliária; (ii) a realização de operações de florestamento e reflorestamento; 

(iii) a aquisição, alienação, compra e venda a qualquer título, de bens móveis 

e imóveis de sua propriedade ou de terceiros, bem como o exercício das 

atividades necessárias à sua administração, a incorporação imobiliária e a 

intermediação de negócios, por conta própria ou de terceiros; (iv) a prestação 

de serviços de assessoria de engenharia especializada em empresa; (v) a 

prestação de mão-de-obra ou construção para terceiros; e (iv) o comércio em 

geral, em particular decorrente das atividades de exploração agrícola, pastoril 

e pecuária; e (vii) a participação em outras sociedades e empreendimentos 

comerciais e industriais. 

No entanto, apesar da extensa relação de objetos sociais, a atividade principal 

da empresa é um Haras, (nome fantasia – Haras Santa Luzia da Água 

Branca), onde são criados, comprados e vendidos cavalos de raça, bem como 

a participação em competições. 

Os demonstrativos contábeis analíticos analisados pela perícia, bem como as 

informações e registros fotográficos obtidos em Diligência realizada pela 

perícia, refletem a atividade exercida pela Requerente. (Vide item V, “c” deste 

relatório) 

Em diligência realizada na sede operacional das Requerentes, a perícia 

verificou que ali encontram-se arquivados os documentos da empresa Salider 

Empreendimentos. A perícia anexa os documentos referentes à venda de uma 

égua reprodutora, incluindo a nota fiscal emitida pela Salider. (DOC. 01). 
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V. DA LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO CONJUNTA DE ESPAÇO 
 

a) Geosonda S.A. 

 

 

Em seu Estatuto Social Consolidado, a Geosonda S.A. declara que tem sua 

sede, domicílio legal e foro na cidade de São Paulo/SP, na Rua Paes Leme, 

524, conjunto 112. 

No entanto, depois de questionada pelo MM. Juízo, a Requerente comprova 

nos Embargos de Declaração (fls. 475 e ss), através de documentos e 

fotografias, que a diretoria, a gerência e a administração da empresa, bem 

como seu parque industrial, estão localizados na Comarca de Cotia, na Rua 

Martiniano Lemos Leite, 680. 

A perícia diligenciou o endereço de São Paulo e verificou que aquele escritório 

é mantido pelas Requerentes para proporcionar melhor logística no 

atendimento aos clientes e na supervisão das obras em andamento, realizada 

por seus engenheiros supervisores. 

O escritório é composto de recepção, salas de reunião, uma sala para a 

gerente comercial e uma sala utilizada como base para os 3 (três) engenheiros 

incumbidos de fiscalizar as obras, conforme mostram os registros fotográficos 

feitos pela perícia. 

 

GRUPO GEOSONDA 
Escritório – Rua Paes Leme, 524 cj. 112 – São Paulo/SP 
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Para comprovação de que a empresa tem sua operação e administração 

localizada na Comarca de Cotia, a perícia visitou as instalações e verificou 

que a diretoria, a gerência e a administração da empresa, bem como seu 

parque industrial, estão instalados na Rua Martiniano Lemos Leite, 680, em 

Cotia, SP. No local também estão arquivados os documentos contábeis e 

fiscais da empresa, conforme mostram os registros fotográficos da perícia: 

 

GRUPO GEOSONDA 
Rua Martiniano Lemos Leite, 680, em Cotia, SP 

 

 

 

 

  



 
 

10 

Rua Jacerú, 384 - Cj. 204 - Brooklin - São Paulo - SP - CEP 04705-000 
Tel: (11) 3360-0500 - mga@mgaconsultoria.com.br 
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b) CVS Administração de Bens e Participações 

 

 

Em seu Contrato Social Consolidado a CVS declara que tem sua sede, 

domicílio legal e foro na cidade de São Paulo/SP, na Rua Paes Leme, 524, 

conjunto 112, com filial na Cidade de Cotia/SP, na Rua Martiniano Lemos 

Leite, 680. 

No entanto, depois de questionada pelo MM. Juízo, a Requerente comprova 

nos Embargos de Declaração (fls. 475 e ss) através de documentos e 

fotografias, que diretoria e a administração da empresa, bem como seu 

parque industrial, estão localizados na filial de Cotia/SP. 

Conforme informado no item “a” acima, a perícia constatou que escritório é 

mantido pelas Requerentes para proporcionar melhor logística no 

atendimento aos clientes e na supervisão das obras. 

Para comprovação de que a empresa tem sua operação e administração 

localizada na Comarca de Cotia, a perícia visitou as instalações e comprovou 

que a diretoria, a gerência e a administração da empresa, bem como seu 

parque industrial, estão instaladas na Rua Martiniano Lemos Leite, 680, em 

Cotia, SP. No local também estão arquivados os documentos contábeis e 

fiscais da empresa, conforme mostram os registros fotográficos da perícia – 

vide fotos do item “a” acima. 

A CVS também apresentou à perícia o contrato de sublocação firmado com a 

Geosonda S.A. para utilização do estabelecimento de Cotia/SP. 

 

 

c) Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda. 

 

Em seu Contrato Social Consolidado, a Salider Empreendimentos declara que 

tem sua sede, domicílio legal e foro na cidade de São Paulo/SP, na Rua Paes 

Leme, 524, conjunto 112, com filial no Município de Capela do Alto/SP 

(Haras). 
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A perícia diligenciou o endereço de São Paulo e verificou que a perícia 

constatou que escritório é mantido pelas Requerentes para proporcionar 

melhor logística no atendimento aos clientes e na supervisão das obras 

realizadas pela Geosonda S.A. e CVS, conforme mostram os registros 

fotográficos feitos pela perícia (Item 5, “a” deste Relatório) 

A perícia também diligenciou as instalações de Capela do Alto e verificou que 

a área operacional da empresa, bem como a mão-de-obra operacional está 

localizada no Haras. Ali também estão as baias, as éguas reprodutoras, seus 

potros e demais equinos utilizados na operação. 

A perícia verificou também, que o arquivo morto da Geosonda S.A. e o da 

CVS, estão armazenados em uma das edificações do Haras, conforme 

mostram as fotos abaixo. 

 

SEDE SALIDER - HARAS 
Capela do Alto/SP 
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14 

Rua Jacerú, 384 - Cj. 204 - Brooklin - São Paulo - SP - CEP 04705-000 
Tel: (11) 3360-0500 - mga@mgaconsultoria.com.br 

 

 

 

Os documentos atuais da empresa Salider, por sua vez, estão armazenados 

na filial do Grupo Geosonda, localizada em Cotia/SP, conforme mostram as 

fotos abaixo: 

 

 

GRUPO GEOSONDA – ARQUIVOS SALIDER 
Rua Martiniano Lemos Leite, 680, em Cotia, SP 
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A Salider também apresentou à perícia o contrato de sublocação firmado com 

a Geosonda S.A. para utilização do estabelecimento de Cotia/SP. 

 

 

 

VI. DA UNICIDADE E DEPENDÊNCIA GERENCIAL E LABORAL 

 

 

a) CVS Administração de Bens e Participações Ltda. 

 

A perícia verificou, que a empresa CVS não possui funcionários, e utiliza toda 

a estrutura de recursos humanos da Geosonda S.A. Esta informação 

converge com a análise dos registros contábeis da empresa, e do Balancete 

de 08-2016. 
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b) Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda. 

 

A verificação feita pela perícia no Relatório de Folha de Pagamentos 

apresentado pela Salider (DOC. 02), revela que a empresa possui 5 (cinco) 

empregados, sendo que todos trabalham no Haras de Capela do Alto/SP. 

Todos são trabalhadores rurais que atuam na área operacional. Não há 

documentos da Salider no local, bem como não há instalações físicas de 

escritório disponíveis. 

Todo o serviço administrativo e gerencial da empresa é executado por 

funcionários da Geosonda S.A. em Cotia/SP, onde também estão arquivados 

todos os documentos da empresa, conforme mostram as fotos do item V, “c” 

deste relatório. 

 

No DOC. 03 deste relatório, a perícia anexa o organograma funcional da 

empresa. 

 

 

 

VII. DA CONFUSÃO PATRIMONIAL E DEPENDÊNCIA FINANCEIRA 
 

 

Conforme exposto pelas Requerentes nos 

Embargos de Declaração, às fls. 475/492, as Requerentes operam com 

avais cruzados. 

 

a) Os avais cruzados entre CVS e Geosonda estão suficientemente 

comprovados através da análise de diversas Atas de Assembleias 

Gerais Extraordinárias, autorizando a Geosonda S.A. a garantir 

operações financeiras da CVS, além de diversos contratos de 

financiamento verificados pela perícia. 
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b) Com relação à empresa Salider, a perícia analisou os contratos 

apresentados pelas Requerentes, e encontrou as seguintes operações 

com garantias e avais cruzados: 

 

Banco Safra - Cédula de Crédito 05402268 (fls. 511/526) 

 

Cédula de Crédito emitida pela Geosonda S.A. (devedora), no valor de 

R$ 1.450.000,00, para pagamento em 45 parcelas, na qual consta como 

avalista, entre outros, a empresa Salider Empreendimentos, 

Engenharia e Comércio Ltda. 

E empresa Salider também consta como fiduciante, com a alienação 

fiduciária do bem imóvel onde está instalado o Haras. 

 

Banco Safra - Cédula de Crédito 05402276  

 

Cédula de Crédito emitida pela Geosonda S.A. (devedora), no valor de 

R$ 1.450.000,00, para pagamento em 45 parcelas, na qual consta como 

avalista, entre outros, a empresa Salider Empreendimentos, 

Engenharia e Comércio Ltda. 

E empresa Salider também consta como fiduciante, com a alienação 

fiduciária do bem imóvel onde está instalado o Haras. 

A perícia verificou que se trata de uma única operação, dividida em duas 

partes, tendo em vista que a propriedade onde está estabelecido o 

Haras fica na divisa dos Municípios de Capela do Alto e Araçariguama 

da Serra, e possuem matriculas diferentes. 

Portanto, considerando que a Salider garantiu operações financeiras da 

Geosonda S.A. com seu imóvel operacional, fica estabelecida a 

confusão patrimonial entre as empresas. 
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VIII. DA RELAÇÃO DE CREDORES 

 

 

As Requerentes, às fls. 443/466, apresentaram a relação de credores 

unificada. Através do despacho de fls. 473, o MM. Juízo determinou a 

apresentação da relação de credores separada por pessoa jurídica, porém a 

determinação não foi atendida. 

As Requerentes entregaram à perícia as relações de credores separadas por 

pessoa jurídica. 

Através da análise das relações de credores, observamos que a empresa 

Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda., não tem credores e, 

portanto, não possui dívida sujeita aos efeitos da recuperação judicial. 

No entanto, verificamos no item VII, acima, que a Salider é garantidora de 

empréstimos realizados pela Geosonda S.A., e está sendo executada como 

devedora solidária. Mesmo assim, por ser dívida com garantia fiduciária, não 

está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3° do Art. 49 

da Lei 11.101/2005. 

Vale ressaltar que, o bem dado como garantia fiduciária pela Salider, é o local 

onde está instalado o Haras. Esta propriedade é essencial para a atividade da 

empresa. 

A relação de credores trabalhistas apresentada com as iniciais (fl. 466), 

contém apenas credores da Geosonda S.A., uma vez que a CVS não possui 

funcionários e a Salider não possui dívidas trabalhistas. 

 

 

 

IX. DO PERFIL DA DÍVIDA DECLARADA PELAS REQUERENTES 

 

Apresentamos abaixo o perfil da dívida declarada pelas Requerentes, 

considerando as informações apresentadas na relação de credores entregue 

à perícia e a relação de credores trabalhistas apresentada com as  
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A perícia verificou divergência entre o valor total da dívida junto a credores 

quirografários apresentado acima e o valor total informado nas iniciais.  

 

 
X. DA INFLUÊNCIA NA CONTABILIDADE DAS EMPRESAS  

 
 

 

 

a) Geosonda S.A. e CVS  

 

As empresas exploram atividades afins, com a utilização unificada de mão-

de-obra e equipamentos. 

Conforme verificado no item VI acima, através da análise dos demonstrativos 

analíticos apresentados, a perícia confirmou a interdependência entre as 

empresas. 

 

CLASSIFICAÇÃO VALOR %

Credores Trabalhistas - Classe I - Geosonda S.A. 2.735.076,17       4,65%

Credores c/ Garantia Real - Classe II - Bancos - Geosonda S.A. 1.401.339,16       2,38%

Credores c/ Garantia Real - Classe II - Bancos -CVS 1.623.431,40       2,76%

Credores c/ Quirografários - Classe III - Bancos - Geosonda S.A.* 23.374.765,91     39,74%

Credores c/ Quirografários - Classe III - Bancos -CVS* 13.854.386,00     23,55%

Credores c/ Quirografários - Classe III - Fornecedores - Geosonda S.A.* 12.229.967,78     20,79%

Credores c/ Quirografários - Classe III - Fornecedores -CVS* 66.816,62              0,11%

Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV - Geosonda S.A.** 3.540.673,75       6,02%

VALOR TOTAL DA DÍVIDA 58.826.456,79     100,00%

* Há divergência significativa nos valores de credores quirografários apresentados nas iniciais

** Há pequena divergência  nos valores de credores trabalhistas apresentados nas iniciais

Geosonda S.A. 43.281.822,77     73,58%

CVS Administração de Bens e Participações Ltda. 15.544.634,02     26,42%

Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda. 0,00 0,00%

VALOR TOTAL DA DÍVIDA 58.826.456,79     100,00%

PERFIL DA DÍVIDA

DÍVIDA POR EMPRESA
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b) Geosonda S.A. e Salider 

 

Apesar das empresas não explorarem atividades afins, a perícia verificou no 

item VI acima, que a Salider utiliza toda a estrutura gerencial e administrativa 

da Geosonda S.A. 

Este fato interfere diretamente na contabilidade das empresas, pois as 

despesas administrativas da Salider estão, na verdade, lançadas na 

contabilidade da Geosonda S.A., bem como parte das despesas e obrigações 

trabalhistas também são consideradas na contabilidade da Geosonda S.A. 

A sobrecarga das despesas administrativas e respectivos encargos afeta 

diretamente o resultado da Geosonda S.A., portanto tal prática colaborou para 

o agravamento da situação econômico financeira da Requerente. 

Por outro lado, considerando o exposto acima, muito embora a Salider não 

possua dívidas trabalhistas, assim como no caso da CVS, é certo dizer que 

as empresas são responsável por parte da dívida trabalhista de funcionários 

que atuavam em sua administração, tais como:  assistente de departamento 

pessoal, assessor jurídico, gerente de departamento pessoal, encarregado de 

contas a receber, assistente administrativos, etc., constantes na relação de 

credores trabalhistas apresentada – DOC. 04 (anexo). 

 

 

XI. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (Arts. 48 e 51)  
 

 

 
 

Na tabela abaixo, identificamos e analisamos os 

documentos apresentados pela Requerente na Inicial, fazendo as devidas 

ressalvas: 

 

TABELA DE DOCUMENTOS 
Art. 48 - Requisitos 

DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS. 

Certidões Criminais Sócios - TJSP Presente - Ressalva (1) 147/151 

Declarações de desimpedimento Sócios - Geosonda e CVS Presente - Ressalva (1) 56/57 

Certidões Falências - Geosonda - CVS - Salider Presente 152/154 
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Art. 51 - Iniciais - Instrução 

DOCUMENTO  SITUAÇÃO FLS. 

I - Exposição das Causas Presente 10/15 

II - Demonstrações Contábeis  Presentes 155/182 

      Balancete e DRE Acumulado 2016 - CVS e Geo Presentes 155/157 

      Balancete e DRE Acumulado 2016 - Salider Presentes 171/173 

      Bal. Patrimonial e DRE´s - últimos 3 exerc. Geosonda e CVS Presentes - Ressalva (2.a) 158/170 

      Bal Patrimonial e DRE´s - últimos 3 exercícios - Salider Parcialmente - Ressalva (2.b) 174/179 

      Fluxo de Caixa - Projeções = CVS, Geosonda e Salider Presentes 180/182 

III - Relação de Credores - CVS, Geosonda Presentes - Ressalva (3) 443/456 

IV - Relação de Empregados Parcialmente - Ressalva (4) 467/468 

V- Certidão de Regularidade / Atos Constitutivos Presentes 58/87 

VI - Bens Particulares Sócios e Adm Presentes - Ressalva (5) Seg Just? 

VII- Extratos Bancários - Geosonda, CVS e Salider Presentes 183/267 

VIII- Certidões do Cartório de Protesto Presentes  268/418 

IX- Relação das Ações - Subscritas Pelo Sócio/Administrador Parcialmente - Ressalva (6) 419/442 

 

 

RESSALVAS e COMENTÁRIOS 

 

 

1. Declaração de Desimpedimento 

 

As Requerentes não apresentaram este documento da Sócia da empresa 

Salider, Sra. Ruymar de Magalhães Salioni. 

 

 

2. Balanços Patrimoniais e DREs dos últimos 3 Anos 

 

a) Equívoco nas datas de encerramento dos Balanços Patrimoniais  

 

O Balanço Consolidado apresentado (Geosonda S.A. e CVS) referente ao 

ano de 2014 foi equivocadamente encerrado em 30/06/2014, quando 

deveria ser encerrado no final do exercício fiscal em 31/12/2014. 
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O fato não prejudica os documentos apresentados pela Geosonda S.A., 

pois seus balanços de 2013, 2014 e 2015 foram publicados em jornal - fls. 

166/170. 

No entanto, a empresa CVS apresentou balanços encerrados em 

31/12/2013 e 31/12/2015, faltando apenas a apresentação do balanço 

encerrado em 31/12/2014. 

 

b) Ausência do Balanço Patrimonial de DRE de 2013 da Salider 

 

A perícia verificou que a empresa Salider, deixou de apresentar o Balanço 

Patrimonial e a DRE encerrado em 31/12/2013. 

 

3. Relação de Credores 

 

As Requerentes apresentaram a relação de credores unificada contendo 

credores da Geosonda S.A. e da CVS. 

Através despacho de fls. 473, o MM. Juízo determinou a apresentação da 

relação de credores separada por pessoa jurídica, porém a determinação 

não foi atendida. 

A perícia verificou que os credores trabalhistas relacionados são todos da 

Geosonda S.A., portanto a relação entregue às fls. 466, atende a 

determinação do MM. Juízo. 

Para que a determinação judicial seja totalmente atendida, caso o MM. 

Juízo ainda entenda ser necessário, as Requerentes devem apresentar 

as relações de credores das Classes II, III e IV separadas por pessoa 

jurídica. 
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4. Relação de Empregados  

 

A perícia verificou que a empresa Salider, deixou de apresentar a relação 

de empregados. 

 

5. Bens particulares dos sócios 

 

A perícia não encontrou a relação de bens particulares dos sócios, porém 

verificou que as fls. 98/146 dos autos não estão disponíveis para acesso, 

portanto presume-se que as relações de bens tenham sido juntadas sob 

segredo de justiça. 

 

Recomendamos que a serventia verifique se as relações de bens de todos 

os sócios estão presentes nos referidos documentos juntados com 

segredo de justiça. 

 

 

6. Relação das Ações – Subscrita pelo sócio e com estimativa de 

valores.  

 

A perícia verificou que as Requerentes entregaram a relação de credores 

trabalhistas com estimativa de valores demandados, porém sem a 

assinatura do sócio. 

A relação das demais ações foi apresentada na forma de certidão, sem 

os valores estimados e sem assinatura dos sócios. 

 

 

XII. DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NESTE TRABALHO  

 

 

Para a elaboração desta Perícia Prévia, foram 

utilizados os documentos constantes nos autos do processo e os solicitados pela 

perícia através de Termos de Diligência – DOC 05: 
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DOC. 01 – Documentos de venda de uma égua reprodutora, com nota fiscal 

                  emitida pela Salider. 

DOC. 02 – Relação de empregados da empresa Salider Empreendimentos 

DOC. 03 – Organograma funcional das empresas 

DOC. 04 – Relação de credores trabalhistas anotada 

DOC. 05 – Termo de Diligência 

 

 

Os documentos solicitados através do Termo de 

Diligência anexo – DOC 05, estão disponíveis para consulta, através de 

solicitação por escrito à perícia. 

 

XIII. DA CONCLUSÃO  

 

 

Depois de diligenciar as instalações das 

Requerentes, conhecer as pessoas e empresas envolvidas no processo de 

reestruturação e recuperação da empresa, e analisarmos os diversos 

documentos e informações solicitadas, concluímos o seguinte: 

 

 

 As empresas Geosonda S.A. e CVS Administração de Bens e 

Participações Ltda. exercem atividades afins, em especial os serviços de 

engenharia voltados para área geotécnica (Item IV, “a” e “b”); 

 A empresa Salider Empreendimentos Engenharia e Comércio Ltda., atua 

na criação e comercialização de cavalos de raça e participação em 

competições (Item IV, “c”); 

 As empresas Geosonda S.A. e CVS Administração têm diretoria, 

gerência, administração e parque industrial localizados em Cotia/SP na 

Rua Martiniano Lemos Leite, 680. (Item V, “a” e “b”); 
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 A Empresa Salider Empreendimentos tem sua área operacional instalada 

em um Haras no Município de Capela do Alto/SP. 

O escritório gerencial e administrativo da empresa está localizado em 

Cotia/SP, juntamente com as outras duas Requerentes.  

No local a empresa emite seus documentos fiscais e processa sua 

contabilidade, bem como é daquele local que emanam todas as decisões 

da empresa. (Item V, “c”); 

 A CVS Administração não possui empregados, e utiliza toda a estrutura 

laboral da Geosonda S.A. (Item VI, “a”); 

 A empresa Salider Empreendimentos dispõe de 5 (cinco) trabalhadores 

rurais na área operacional, porém, assim como a CVS, utiliza toda a 

estrutura gerencial e administrativa da Geosonda S.A. (Item VI, “a”); 

 Há confusão patrimonial entre as empresas Geosonda S.A. e CVS 

Administração, através da utilização comum de pessoal, maquinas e 

equipamentos, bem como através da prática de “avais cruzados” 

envolvendo bens operacionais das empresas. (Item VII, “a”); 

 Há confusão patrimonial entre a Geosonda S.A. e a Salider 

Empreendimentos, especialmente pela utilização de seu imóvel 

operacional como garantia em operações financeiras da Geosonda S.A. 

(Item VII, “b”); 

 A empresa Geosonda S.A. possui credores em todas as classes. 

A empresa CVS Administração, possui credores na Classe II – Garantia 

Real e Classe III – Quirografários, porém não possui dívidas trabalhistas, 

pois utiliza a estrutura laboral da Geosonda S.A. 

 A empresa Salider Empreendimentos não possui credores. No entanto a 

empresa é devedora solidária na execução referente ao financiamento 

no qual é avalista e fiduciante da Geosonda S.A. (Item VIII); 
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 Há influência recíproca na contabilidade das empresas Requerentes, 

desde a composição de custos das obras e serviços, até na 

contabilização de despesas e encargos trabalhistas (Item X); 

 A sobrecarga das despesas administrativas e respectivos encargos das 

demais Requerentes, afeta diretamente o resultado da Geosonda S.A., 

portanto tal prática colaborou para o agravamento da situação 

econômico-financeira da Requerente; 

 No item XI deste relatório a perícia apontou os documentos necessários 

para o cumprimento das exigências elencadas nos artigos 48 e 51 da Lei 

11.101/2005. 

 

 

XIV-   DO 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 de Perícia Prévia, constante de 26 (vinte 

e seis) folhas impressas de um só lado e 5 (cinco) documentos anexos. 

 

 

 

São Paulo, 24 de outubro de 2016. 

 

 

 

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE 
Perito Judicial 

CRC 1SP 168.436/O-0 
CRA SP 135.527 

 


