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 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Viviane Vieira do Amaral Arronenzi 

 
Em 06/11/2014 

 
 
 

Sentença               
 
 
Inicialmente um credor quirografário (Helisul Taxi Aéreo) propôs requerimento de falência, sendo 
certo que na forma do art. 95 da lei 11.101/2005 a Empresa devedora pleiteou a recuperação 
judicial. 
 
Assim sendo o presente feito de Recuperação Judicial foi distribuído por dependência aquela ação 
falimentar. 
 
A Empresa Recuperanda alegou, em suma, que atua na área de pesquisa de aquisição sísmica 
desde 2008, com sede nesta cidade e filiais no Amazonas e Bahia. 
 
Assevera que tem papel de referência no mercado de petróleo e gás, diante de sua eficiência e 
ampla carteira de clientes. Prossegue narrando que em 2010 realizou contrato com a HRT O&G e 
que em razão deste foram gerados mais de 2600 empregos diretos, mas que em fevereiro de 2012 
os serviços contratados foram paralisados. 
  
Destaca que sua situação econômica ficou em desequilíbrio, uma vez que a paralização causou 
prejuízos referentes à manutenção dos empregados no meio da selva amazônica, bem como de 
diversos equipamentos. 
 
Aduz que diante dos atrasos no pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários e com 
fornecedores necessita de tempo para organizar seu plano de reestruturação e para enfrentar e 
vencer a momentânea crise. 
 
Na decisão de fls. 162/162 foi deferido o processamento da recuperação judicial, sendo certo que 
nesta ocasião foi nomeado Administrador Judicial e determinado o cumprimento de determinações 
legais referentes à recuperação. 
 
À fls. 164/165 e 193/194 a credora Helisul Taxi Aéreo noticia a possibilidade de ocorrência de 
confusão patrimonial e fraudulento esvaziamento de bens. 
 



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 1ª Vara Empresarial  
Erasmo Braga, 115 Lam. Central sala703CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603   e-mail: 
cap01vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                                                                        
VIVIANEVIEIRA 

O Administrador Judicial em sua petição de fls. 270/273 afirma que está aguardando diligência da 
Recuperanda consistente na disponibilização de documentos, sendo certo que foi determinada a 
intimação pelo Juízo. 
 
Na petição de fls. 274/278 o Administrador Judicial novamente noticia a dificuldade na obtenção 
de documentos. 
 
A Recuperanda foi novamente instada a se manifestar. 
 
Na decisão de fls.303 foi deferido em última oportunidade o prazo de 48hs para apresentação de 
toda documentação necessária. 
 
À fls. 344/417 foi apresentado o plano de recuperação judicial. 
 
À fls. 418/427 o Administrador Judicial reitera a falta de acesso à documentação solicitada, bem 
como destaca inúmeras inconsistências e incongruências no plano apresentado. 
 
A Recuperanda se manifestou quanto às alegações do AJ à fls. 428/436. 
 
Manifestação Ministerial à fls. 486. 
 
À fls. 487 foi determinada a publicação do edital referido no §1º do art. 52 da Lei 11101/2005, bem 
como a vinda de manifestação da Recuperanda quanto às alegações da Credora Helisul e 
relatório circunstanciado do Administrador Judicial. 
 
À fls. 497/501 a REcuperanda defendeu a legalidade de seus atos.  
 
À fls. 503 o Administrador Judicial novamente requereu a disponibilização dos documentos 
necessários. Na decisão de fls. 504 a Recuperanda foi instada a apresenta-los. 
 
Vários documentos foram juntados aos autos pela Recuperanda. 
 
Relatório circunstanciado do Administrador Judicial juntado à fls. 1618/1628. 
 
É o breve relatório.  
Decido. 
 
Trata-se de requerimento de recuperação judicial deferido o processamento em 29/05/2014 e 
apresentado o plano de recuperação em 01/08/2014. 
 
O minucioso relato do Administrador Judicial amparado na documentação parcialmente 
colacionada, demonstra a existência de fortes indícios da prática de atos de fraude (confusão 
patrimonial e esvaziamento de bens). 
 
Ainda merece destaque o fato de que a Recuperanda por diversas vezes foi intimada para 
apresentar toda a documentação requerida, sendo certo que permanecia inerte até que finalmente 
disponibilizou apenas parte dos livros solicitados pelo Administrador Judicial, logo este ficou 
impedido em exercer plenamente seu múnus. 
 
Sua conduta não é consentânea com os princípios da boa-fé. 
 
Por fim, embora a análise judicial quanto à viabilidade econômica do plano seja um tema 
controvertido deve ser destacado que no caso em análise esta não se faz presente. 
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Trago à colação um trecho do PRJ no capítulo referente à viabilidade econômico/financeira 
assinado pelo contador independente contratado pela Recuperanda:  
 
"Destaque-se que todos os dados, documentos, relatórios e informações financeiras e contábeis 
que fundamentaram o PRJ têm como origem a própria Recuperanda, incluindo seus sócios, 
representantes, executivos, funcionários e advogados. Partiu-se do pressuposto de que tais 
informações estão corretas e representam a realidade. Assim, este Laudo não espelha uma 
auditoria conforme as normas contábeis geralmente aceitas e não poderá ser interpretado como 
tal. 
 
No decorrer dos trabalhos foram feitas análises comparativas empíricas- usando métricas 
comumente adotadas pelo setor visando estabelecer uma correlação entre os planos e projetos 
apresentdaos pela Recuperanda e as demandas mercadológicas." 
 
Ora, se o próprio PRJ apresentado não atesta seguramente quanto à sua viabilidade econômica, 
prosseguir com a execução do mesmo seria um ato, no mínimo, temerário. 
 
Não estão demonstrados os benefícios sociais reflexos que decorreriam do efetivo exercício da 
empresa, posto que não haja certeza quanto à manutenção de empregos, geração de rendas, 
tributos, circulação de serviços e riquezas. 
 
Em contrapartida o ônus suportado pelos credores é flagrante, bem como o dano reflexo de um 
mau uso da Lei 11.101/2005.  
 
Desta forma não foi preenchido o requisito legal referente à demonstração da viabilidade 
econômica (inciso II do art. 53 da Lei 11101/2005). 
 
Neste momento destaco um trecho do V .Acórdão  da lavra do Il. Desembargador Heleno Ribeiro 
Pereira Nunes (AI 0056535-95.2010.8.19.0000): 
 
"De fato, de acordo com a sistemática atual, a falência do devedor também pode ser decretada 
durante o processo judicial sem que decorra, necessariamente, as circunstâncias previstas nos 
incisos do art. 73, da Lei11.101/05. É que o parágrafo único do preceptivo legal em referência 
prevê dita possibilidade no caso de o devedor realizar ou, por atos inequívocos, tentar realizar, 
com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de 
parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não, na forma do ar.t 94, III, "b", do 
diploma legal mencionado."    
 
Assim sendo, quer seja pela inviabilidade econômica do Plano de Recuperação Judicial, quer seja 
pelo descumprimento do disposto na Lei 11.101/2005, quer seja pela forte evidência da prática de 
atos fraudulentos pela Recuperanda, impõem-se a falência. 
 
Diante do exposto, nos termos do art. 73, parágrafo único da Lei 11.101/2005, decreto, hoje às 
17:00 horas, a falência de GEOQUASAR ENERGY SOLUTIONS PARTICIPAÇÕES LTDA, com 
sede na Av. José Silva de Azevedo Neto, nº 200, O2 Corporate Offices, Bloco 4, sala 301, Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, administrada por seus sócios Marcos Frederico de Almeida, CIC 
147.979.092-34 e Chaalen Hage, CIC 792.311.608-34. 
 
Determino o fechamento dos estabelecimentos com lacre no prazo máximo de 48 horas, pelos 
OJAS, autorizada a requisição de força policial e prisão de quem resistir se necessário. 
 
Mantenho no cargo de AJ o nomeado quando do deferimento do processamento da Recuperação. 
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Marco o prazo de 15 dias, para os credores apresentarem suas habilitações de crédito e fixo o 
termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao primeiro protesto por falta de pagamento. 
 
Intime-se o Representante Legal da Falida para os fins constantes dos arts. 99, III e 104 da 
Lei11.101/05. 
 
Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida e daqueles que 
estão também sob os efeitos da falência. 
 
Para evitar qualquer dúvida, estabeleço desde já que os créditos serão pagos com juros e 
correção monetária. 
 
Façam-se as publicações e comunicações previstas no art. 99, VIII, X, XIII e parágrafo único da 
Lei 11.101/05, bem como as de estilo. 
 
Após dê-se vistas ao MP, para providências que entender devidas. 
 
Custas na forma legal. 
 
P.I.  
 

Rio de Janeiro, 06/11/2014. 
 
 

Viviane Vieira do Amaral Arronenzi - Juiz em Exercício 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Viviane Vieira do Amaral Arronenzi 
 

Em ____/____/_____ 
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