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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DE SÃO PAULO CAPITAL

Processo nO 1096653-48.2017.8.26.0100
TECS/S - Relatório da Administração Judicial

ADJUD
Administradores
Judiciais
Ltda.,
Ja
qualificada
nos autos da recuperação
extrajudicial
("RJE")
de TECSIS
Tecnologia
e Sistemas
Avançados
S.A.
("TECSIS"),
vem, respeitosamente,
à presença de V. Exa.,
em atendimento
à r. Decisão de fls. 865, apresentar
o
Relatório
da Administração
Judicial,
tendo em vista o
escopo dos trabalhos definidos por este Juízo:
a) verificação
extrajudicial;

dos
e

créditos

b) cumprimento
do percentual
seguir exposto.

sujeitos

à recuperação

de adesão,

conforme

a

••

Inicialmente,
pede-se venla para o alongamento
do
prazo de apresentação
do Relatório,
previsto para a data
de
17/11/17,
justificado
pelo
envio
de documentos
complementares
pela TECSIS na véspera da data fatal.
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Síntese

do Pedido de Recuperação

Extrajudicial

A empresa TECSIS formulou pedido de homologação
de Plano de Recuperação
Extrajudicial
em 28/09/2017,
objetivando
reestruturar
créditos quirografários,
no valor de
R$ 745.352.755,43
e créditos
com garantia
real de
R$ 25.501.749,99.

o

plano proposto
refere-se
à adesão de 100% dos
credores com garantia real e de 15 credores quirografários
detentores
de mais de 3/5 dos créditos abrangidos,
ou seja,
R$ 449.875.265,72,
representando
60,36%.
Em 04/10/2017
a Recuperanda
protocolou
petição
informando.
da nova adesão ao Plano de Recuperação,
subscrita
pela empresa Unipar Carbocloro
S/A, detentora
de um crédito quirografário
no valor de R$ 40.978.568,82
(fls.

824).

A adesão destes 16 credores quirografários,
totalizou
a quantia
de
R$ 490.853.834,54,
representando
o
percentual
de 65,86% na classe dos créditos quirografários.
Em audiência
realizada
em 06/10/2017,
Juízo, restou estabelecido
que:

nesse

MM.

1)

até o dia 16/10/2017
seriam disponibilizados
pela TECSIS
os documentos
solicitados
pela administradora
judicial
para verificação
dos créditos;

2)

até o dia 17/11/2017
seria apresentado
pelo administrador
judicial
seu relatório,
ficando
estabelecida
tal data para
conhecimento
dos credores,
sem necessidade
de intimação
a respeito;
e,

3)

no prazo de 48 horas a TECIS deveria apresentar
a minuta
do Edital e recolher as custas, bem como remeter as cartas
aos credores,
com o prazo de impugnação
de 30 dias úteis.
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Para comprovação
do envio das correspondências
aos
credores
abrangidos,
a Recuperanda
juntou
às fls.
1.143/1.153 relatório
de postagens
demonstrando
que as
Cartas
aos Credores
foram postadas
nos Correios
em
07/11/2017.
A conferência
realizada
pela administração
judicial
constatou
a ausência
de envio de correspondências
a
alguns
dos principais
credores
arrolados.
Acionada,
a
Recuperanda
encaminhou
em 14/11
e 16/11/2017
novos
relatórios
de
postagens,
regularizando
assim,
as
pendências
apontadas.
Cabe destacar que para o maior credor não aderente,
representado
por empresas
integrantes
do grupo GE 1
ALSTOM, as correspondências
só foram postadas
no dia
16/11/2017,
após a reiteração desta administração
judicial.
Quanto à apresentação
dos documentos
obrigatórios,
a TECSIS disponibilizou
diversos
documentos
solicitados
pela administradora
judicial.
No entanto,
em diversas
ocasiões
foram
necessários
pedidos
complementares,
imprescindíveis
para análise dos créditos, que motivou este
pequeno
atraso
na entrega
do relatório.
Além
dos
documentos
apresentados
pela TECSIS
pertinentes
aos
credores
aderentes,
bem como os maiores credores
não
aqerentes,
em especial as empresas integrantes
do grupo
GE/ALSTOM,
destacamos
também
os
seguintes
documentos
acostados aos autos:
•

Plano

de Recuperação

Extrajudicial

•

Termos de Adesão ao Plano (fls. 150/165 e 827/828) e os
documentos
que comprovam
os poderes dos subscritores
do plano (fls. 475/778);

•

Lista
de Credores
Signatários
Garantia Real (fls. 167/168);

(fls.

102/149);

Quirografários
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•

Lista
de Credores
Abrangidos
Garantia Real (fls. 172/188);

•

Relação

•

Demonstrações
contábeis
do
ano
de
2016
e as
demonstrações
levantadas
em 31.08.2017
para instruir o
pedido de homologação
do plano (fls. 222/469);

Nominal

dos Credores

Quirografários
Abrangidos

(fls.

e

com

211/219);

Escopo do Relatório

o

encargo
atribuído
à administração
judicial
tem por
objetivo
atender
ao despacho
retro mencionado
e averiguar
os seguintes
itens:
1. Confirmação
da totalidade
dos
créditos
sujeitos
à
recuperação
extrajudicial,
circunscritos
aos credores
quirografários
e com garantia real, apurados na data base
de 27.09.2017.
2. Análise
da consistência
dos créditos
credores
quirografários
e com garantia
plano de recuperação
extrajudicial.

pertinentes
aos
real aderentes
ao

3. Análise
dos
principais
créditos
quirografários
não
aderentes
ao
plano
de
recuperação
extrajudicial,
representados
especialmente
pelas empresas integrantes
do grupo GE/ALSTOM.
4. Cômputo
dos créditos
quórum exigido.

Verificação

aderentes

para

confirmação

do

dos Créditos

Não obstante
a Recuperanda
informar
em seu pedido
inicial
que teria apresentado
as demonstrações
contábeis
levantadas
especialmente
para
instruir
o pedido
de
homologação
do plano, conforme
exigência
contida
no item
11, do S 6°, do artigo 163, da Lei 11.101/05,
verificou-se
que
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as demonstrações
financeiras
apresentadas
se referiam ao
fechamento
contábil de 31/08/2017,
cujos saldos contábeis
divergiam
dos valores arrolados
na relação de credores
quirografários
e com garantia real, que foram elaboradas
com base na data de 27/09/2017.
Entretanto,
em face das dificuldades
alegadas
pela
TECSIS de levantar
balanço na data do pedido da RJE,
adotou esta administração
judicial o balancete levantado na
data 29/09/2017
(último dia útil do mês), o qual foi adotado
como
base para verificação
dos créditos
sujeitos
a
recuperação
extrajudicial,
em razão das divergências
de
saldos serem mínimas em comparação
com a relação de
credores apresentada
no pedido de recuperação.
Em análise ao balancete
se, primeiramente,
as contas
judicial,
a saber:

de setembro/2017,
depurounão sujeitas à recuperação

Obrigações Sociais/Impostos e Contingências
Empresas Ligadas e/ou Subsidiárias
Créditos detidos por Microempresas e EPP
Honorários Advocatícios
Provisões Diversas
Adiantamentos

de contratos de Câmbio

TOTAL EXCLUíDO

108.421.371
97.344.964
9.230.273
1.993.988
15.357.682
130.285.163
362.633.441

Após
a exclusão
das
contas
não
sujeitas
à
recuperação
extrajudicial,
verificou-se,
ainda, a existência
de uma diferença a mais de R$ 62 milhões em relação aos
créditos
sujeitos
a recuperação,
comparando-se
com os
valores arrolados na relação de credores apresentada
pela
Recuperanda.
Em razão desta divergência,
foi realizada uma revlsao
dos saldos que compõem cada conta do passivo e desse
modo
certificou-se
que,
a referida
divergência
está
consubstanciada,
basicamente,
em:
_________________________
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a)

Créditos
detidos
por
alguns
fornecedores
não
incluíd,os
na relação
de credores
por possuirem
adiantamentos
concedidos
para TECSIS;

b)

Créditos detidos por empresas do grupo GE ENERGY
no total de R$ 41.375 mil, que embora constantes
dos
registros
contábeis,
não foram incluidos
na base da
relação de credores,
sob a justificativa
de que estes
valores
estão amparados
por cessão
fiduciária
de
créditos e,

c)

Finalmente,
embora não faça parte da diferença
retro
mencionada,
destaca-se,
também, um crédito detido
pela
ALSTOM
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
LTOA.,
pertencente
ao grupo GE, que apresentava
o saldo de
R$ 41.045 mil no balancete de agosto de 2017, porém
baixado
em setembro
de 2017.
A justificativa
apresentada
é que esta obrigação deixou de existir em
razão do encerramento
do relacionamento
comercial
com este grupo.

Análise

dos Créditos

do Grupo GE/ALSTOM

o

grupo GE/ALSTOM
era o principal
comprador
dos
produtos
fabricados
pela TECSIS.
Com a aquisição
pela
GE/ALSTOM
de uma empresa
concorrente
da Recuperanda,
aliado
ao desgaste
no relacionamento
comercial,
houve o
rompimento
das relações
comerciais,
subsistindo
uma série
de pendências
entre essas empresas,
cuja solução
ainda
pende de decisão,
pelo que se depreende
do texto final da
correspondência
da GE, datada de 16/05/2017
e em inglês,
ao afirmar
que (tradução
livre):
(1)

"In case of failure by Tecsis to timely cure ali the deficiencies,
the Supply Agreement,
Frame Agreement,
Settlement
Agreement
and Letter Agreement
shall immediately
be considered
terminated
and GE shall be able to exercise
its right and remedies
in
accordance
to the applicable
law"."
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"Em caso de falha da Tecsis para sanar no prazo
acordado
todas
as
deficiências,
os
contratos
denominados
"$upply Agreement,
Frame Agreement,
$ettlement
Agreement
and Letter Agreement"
serão
considerados
imediatamente
resolvidos
e a GE poderá
exercer seu direito e adotar medidas de acordo com a
lei aplicável"
Além dos créditos pertinentes
ao grupo GE I ALSTOM
que
não foram
computados
na base
dos
credores
quirografários,
no montante de R$ 82.420 mil (R$ 41.375
mil + R$ 41.045 mil), que serão objeto de informações
abaixo, registre-se,
ainda, a existência
de créditos detidos
por outras empresas do grupo, a GE WIND - USA e a GEINTERNATIONAL
INC, que foram arroladas
na relação de
credores,
na condição de não aderentes,
nos valores de
R$ 61.247.994,85
e R$ 14.931.984,36,
respectivamente.
1.

Alstom

Energias

Renováveis

A Recuperanda
não incluiu a ALSTOM na relação de
credores, cujo saldo contábil na data de 31/08/2017
era de
R$ 41.045.335,00,
sendo
que no balancete
contábil
levantado
na data de 29/09/2017,
o saldo contábil
foi
zerado.
E até o momento
a credora
não apresentou
questionamentos
elou habilitação
de seu crédito nos autos.
Foram
solicitadas
pertinentes
à baixa deste
CONT JUD Administração
auxiliar da administradora
que o valor deve compor
quirografários
sujeitos à
justificativa
apresentada

informações
e
documentos
saldo contábil e após parecer da
Judicial Ltda. (Doc. 01), empresa
judicial, concluiu-se,
prima facie,
a base da relação de credores
recuperação
extrajudicial.
Segue
pela TECSIS:

"Saldo de Adiantamentos realizados pela Alstom. Saldo composto pelos
valores de PIS/COFINS/IPI que não puderam ser repassados ao cliente,
devido aos efeitos da Lei 13.097/15 que desonerava o cliente Tecsis dos
referidos impostos. No contrato da Alstom, o adiantamento seria devolvido
quando do reembolso, por parte do fisco, dos créditos acumulados pela
Tecsis. A Tecsis descontaria o valor dos faturamentos que seriam
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realizados à Alstom, mediante contrato/pedidos da época. Todavia, com a
compra da Alstom pela GE, os pedidos foram cancelados. Com a ausência
de faturamentos, a obrigação de devolver o saldo destes adiantamentos
deixou de existir. O contrato também está anexo ao e-mail deste arquivo.
" (grifo nosso)

o

valor do saldo contábil existente
no balancete
na
data de 31/08/2017,
representado
por adiantamentos
de
recursos efetuados
pela ALSTOM, cujos valores originais
importam em R$ 41.045.335,00,
baixado pela TECSIS dos
seus registros contábeis no mês de setembro de 2017, deve
ser
considerado
na base
da relação
de credores
quirografários,
para os efeitos
do artigo
163, da Lei
11.101/05,
salvo se houver manifestação
formal da Alstom
isentando a Tecsis desta obrigação.
Registre-se
que
o contrato
e aditamento
que
respaldam
este empréstimo
não dispõem,
expressa
e
claramente,
que a dívida será extinta no caso de ausência
de faturamento,
que era utilizado
como
base
para
amortização
do empréstimo.
2.

General Eletric

Energy do Brasil

A Recuperanda
não incluiu a GE ENERGY na relação
de credores, cujo saldo contábil no balancete levantado na
data de 29/09/2017
era de R$ 27.600.000,00,
sob a
justificativa
que se trata de credor com posição fiduciária
de créditos.
Tendo por base informações
e documentos
enviados
pela Recuperanda,
e após parecer da CONT JUD (Doc. 02,
constatou que este valor está garantido por Instrumento
de
Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios,
sem, contudo, o
devido registro em Cartório de Titulos e Documentos,
Com relação à falta de registro,
existe entendimento
que em se tratando de credor titular de cessão fiduciária
de
crédito, cujo contrato não estiver formalizado
com o devido
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registro
em títulos e documentos,
efeitos da recuperação
extrajudicial.

deve

se submeter

aos

Este é, inclusive,
o entendimento
da Sumula 60 do
T JSP. Não obstante,
há entendimento
contrário
do ST J,
exarado
no Acórdão
proferido
no Recurso
Especial
nO
1.412.529
- SP, atestando
que a falta de registro
no
cartório de títulos e documentos
não perde a condição de
posição de proprietário
fiduciário
sobre direitos creditórios
na recuperação
judicial.
Assim, devido à controvérsia
quanto à sUJelçao deste
crédito aos efeitos da recuperação judicial, o valor do saldo
contábil existente
no balancete na data de 29/09/2017,
no
valor de R$ 27.600.000,00,
que representa
o valor do
empréstimo
realizado
em 22/06/2015,
será demonstrado
nas duas hipóteses
para os efeitos do artigo 163, da Lei
11.101/05.
3.

GE Power

& Water Equipamentos

A Recuperanda
não incluiu
a GE Power & Water
Equipamentos
na relação de credores utilizada como base
do pedido de recuperação
extrajudicial,
cujo saldo contábil
no balancete
levantado
na data de 29/09/2017
era de R$
13.775.118,00,
sob a justificativa
que se trata de credor
com posição fiduciária
de créditos.

o

parecer
da CONTJUD
(Doc. 03), após envio de
documentos
e informações
pela TECSIS, relata que este
valor não está garantido por Cessão Fiduciária
de Direitos
Creditórios,
pois o Aditamento
nO 2 ao "Loan Agreement",
base
para
esta
parcela
de empréstimo,
estipula
a
necessidade
de alteração
do contrato
original
de cessão
fiduciária
de direitos creditórios
para inclusão dos novos
valores liberados,
o qual não foi apresentado.
Assim, o valor do saldo contábil existente no balancete
na data de 29/09/2017,
no valor de R$ 13.775.118,00,
que
representa
o valor
original
do empréstimo,
deve ser
9/32
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considerado
na base da relação de credores quirografários,
para os efeitos do artigo 163, da Lei 11.101/05.
Em resumo, verifica-se
que se trata de ajustes cuja
efetivação
poderia ficar condicionada
à apresentação
de
impugnação
de crédito por esse grupo de credores,
mas é
necessário destacar que as cartas obrigatórias
de que trata
o 9 1°, do artigo 164, principalmente
para a GE WIND USA
e GE INTERNATIONAL
INC, foram postadas somente no dia
16/11/2017
e a pedido desta administração
judicial.
Se realizados
créditos
sujeitos
especificamente
na
com a consequente
perfazem o total de
de credores
seria
R$ 827.773.208,43.

tais

ajustes
na base de cálculo
dos
a
recuperação
extrajudicial,
classe dos credores
quirografários,
inclusão desses novos créditos,
que
R$ 82.420.453,00,
a base da relação
alterada
de R$ 745.352.755,43
para

Porém, se houver admissão que o saldo devedor junto
a GE ENERGY, no valor de R$ 27.600.000,00,
mesmo sem
registro
do contrato
de cessão
fiduciária
de direitos
creditórios,
não está sujeito aos efeitos da recuperação
extrajudicial,
a base da relação de credores
passa para
R$ 800.173.208,43,
conforme demonstrado
a seguir:

CREDOR

SALDO

CREDORES LISTADOS ORIGINALMENTE

745.352.755,43

ALSTON

41.045.335,00

GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS

13.775.118,00

TOTAL I
GE ENERGY
TOTAL - RELAÇÃO DE CREDORES

800.173.208,43
27.600.000,00
827.773.208,43
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Análise

Credores Aderentes

Na propositura
do pedido de homologação
do plano de
recuperação
extrajudicial,
a TECSIS apontou a adesão de
15 credores
quirografários,
cujo montante
dos créditos
perfaziam
a
importância
de
R$
449.875.265,72,
representando,
inicialmente,
60,36%
dos créditos
desta
classe. Posteriormente,
como já relatado,
houve a adesão
da credora Uni par Carbocloro
S/A, que elevou o somatório
dos
créditos
detidos
pelos
aderentes
para
R$ 490.853.834,54,
elevando o percentual
para 65,86%.
Destaca-se
que até a data
relatório,
nenhum desses credores
divergência
de crédito.

de elaboração
deste
aderentes
apresentou

A administração
judicial solicitou para a Recuperanda
informações
e documentos
pertinentes
a estes credores,
sendo que após parecer da CONT JUD (Does. 04 a 19),
verificou-se,
em resumo, o seguinte:

1.

Itaú Uni banco - (Doc. 04)

o

Banco
Itaú
Unibanco
S.A. foi
incluído
pela
Recuperanda
na relação
de credores,
pelo valor
de
R$ 172.022.109,91,
sendo R$ 155.361.743,97
classificado
na classe
dos credores
quirografários
e o valor
de
R$ 16.660.365,94
classificado
na classe dos credores com
garantia real.
Este
crédito
tem
origem
nos
contratos
de
Financiamento
de Export
Prepayment
n.o 10326.71511
e
21324.71513,
formalizados
com um "pool"
de bancos
estrangeiros
ligados a bancos nacionais,
constituídos
pelo
Itaú Uni banco S/A, Banco Santander
(Brasil) S/A e Banco
BBM S/A, com participação
de 65,3%,
26,3% e 8,3%,
respectivamente,
contando com a garantia desses bancos,
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mediante a formalização
de Prestação de Fiança

do "Quarto Aditamento
e Outras Avenças".

ao Contrato

Ainda
como
garantia
das
obrigações,
foram
constituídas
hipotecas de imóveis registrados
no 1° Ofício
de Registro
de Imóveis
do Guarujá
/ SP, conforme
Escrituras
Públicas de Constituição
de Hipoteca lavradas
nos dias 06/06/2011
e 22/06/2017.
Na data de 05/09/2017,
o Itaú Unibanco S/A de Nassau
notificou
o Itaú
Unibanco
pelo
descumprimento
de
condições estabelecidas
no contrato, exigindo o pagamento
da obrigação,
que foi cumprida pelo Itaú Unibanco S/A.
Com
relação
aos
terrenos
hipotecados,
foi
apresentado
Laudo Técnico
de Avaliação
elaborado
em
março de 2017, pela BESP - Bolsa de Escritórios
de São
Paulo, que apurou o valor de R$ 74.204.461,00
na condição
de venda normal e R$ 54.941.000,00
para a condição de
venda forçada.
Posteriormente,
em setembro de 2017, foi apresentado
novo Laudo Técnico de Avaliação
elaborado
pela mesma
BESP - Bolsa de Escritórios
de São Paulo, que apurou o
valor de R$ 43.890.377 ,00 na condição de venda normal e
R$ 25.501.750,00
para a condição de venda forçada, sendo
este último o valor utilizado pela TECSIS para a fixação do
valor atribuído ao crédíto na categoria de garantia real e o
excedente reconhecido
como crédito quirografário.
As duas operações
de financiamento
perfazem
o
montante de R$ 157.598.144,86,
sendo que atribuída
para
a garantia
hipotecária
o valor
de R$ 16.660.365,94
(correspondente
a 65,3%de R$ 25.501.750,00),
sendo
o
excedente
incluído
na categoria
de quirografário
- R$
140.937.779,75.
A outra obrigação existente que compõem o montante
da dívida,
é oriunda da CCB - Confissão
de Dívida nO
101117090002800,
formalizada
na mesma data do pedido
12/32
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da recuperação
judicial,
pelo valor de R$ 14.423.965,05,
com vencimento
para 27/10/2017.
Esta CCB foi formalizada
para
consolidar
duas
obrigações
decorrentes
de
Adiantamentos
Contratos
de Câmbio,
com vencimentos
para 02/10/2017
e 31/01/2018,
que não se sujeitariam
aos
efeitos da recuperação
extrajudicial
(9 40, do artigo 49, da
Lei 11.101/05).
Assim, o crédito
do Itaú Uni banco foi arrolado
na
relação de credores na categoria de garantia real no valor
de R$ 16.660.365,11
e como quirografário
o valor de
R$
155.361.744,80;
destacando-se,
contudo,
as
negociações
que antecederam
o pedido de recuperação,
a
saber:
a) A questão das avaliações dos imóveis hipotecados, pois
na apuração do valor atribuido como garantia real foi
considerando
o valor da avaliação
realizada
em
setembro de 2017, na condição de venda forçada, no
valor de R$ 25.501.750,00,
não obstante a avaliação
realizada em março de 2017, tenha apurado o valor de
R$ 54.941.000,00,
também na mesma condição de
venda forçada;
b) Substituição das responsabilidades
existentes por ACC
_ Adiantamentos
de Contratos de Câmbio, que não
estariam
sujeitos
aos
efeitos
da
recuperação
extrajudicial,
pela CCB -. Confissão de Divida, no valor
de 14.423.965,05.

2.

Banco Santander. (Doc.05)

A Recuperanda
incluiu o Banco Santander (Brasil) S/A
na relação de credores, na condição de aderente, pelo total
de R$ 63.532.324,70,
sendo R$ 56.810.433,44
classificado
na classe
dos credores
quirografários
e o valor
de
R$ 6.721.891,26
classificado
na classe dos credores com
garantia real.
Este
crédito
tem
origem
Financiamento
de "Exporf Prepaymenf

nos

contratos

Finance

de

Agreemenf"

ç
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n.os 10326.71511e
21324.71513,
com um "pool" de bancos
estrangeiros
ligados a bancos nacionais,
constituidos
pelo
Itaú Unibanco S/A, Banco Santander
(Brasil) S/A e Banco
BBM S/A, com participação
de 65,3%,
26,3% e 8,3%,
respectivamente,
contando com a garantia desses bancos,
mediante a formalização
do "Quarto Aditamento ao Contrato
de Prestação de Fiança e Outras Avenças".
Ainda
como
garantia
das
obrigações,
foram
constituidas
hipotecas de imóveis registrados
no 1° Ofício
de Registro
de Imóveis
do Guarujá
/ SP, conforme
Escrituras
Públicas de Constituição
de Hipoteca lavradas
nos dias 06/06/2011
e 22/06/2017.
Na data

de 05/09/2017,
o Banco Santander
S/A Grand Cayman Branch notificou o Banco Santander
(Brasil)
S/A. pelo descumprimento
de condições
estabelecidas
no
contrato,
exigindo
o pagamento
da obrigação,
que foi
cumprida pelo Banco Santander (Brasil) S/A.
Com
relação
aos
terrenos
hipotecados,
foi
apresentado
Laudo Técnico
de Avaliação
elaborado
em
março de 2017, pela BESP - Bolsa de Escritórios
de São
Paulo, que apurou o valor de R$ 74.204.461,00
na condição
de venda normal e R$ 54.941.000,00
para a condição de
venda forçada.
Posteriormente,
em setembro de 2017, foi apresentado
novo Laudo Técnico de Avaliação
elaborado
pela mesma
BESP - Bolsa de Escritórios
de São Paulo, que apurou o
valor de R$ 43.890.377,00
na condição de venda normal e
R$ 25.501.750,00
para a condição de venda forçada, sendo
este último o valor utilizado pela TECSIS para a fixação do
valor atribuido
ao crédito na categoria de garantia real e o
excedente reconhecido
como crédito quirografário.
Assim,
o crédito
detido pelo Banco Santander
foi
reconhecido
na categoria
de garantia
real pelo valor de
R$ 6.721.891,26,
que corresponde
ao percentual
de 26,3%
do valor de avaliação dos imóveis, e o excedente,
no valor
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de R$ 56.810.433,44,
foi reconhecido
na categoria
de
crédito quirografário.
Destaca-se,
contudo, na negociação
que antecedeu o
pedido
de recuperação,
a questão
das avaliações
dos
imóveis hipotecados,
pois na apuração do valor atribuído
como garantia
real foi considerado
o valor da avaliação
realizada
em setembro
de 2017, na condição
de venda
forçada,
no valor de R$ 25.501.750,00,
não obstante
a
avaliação
realizada
em março de 2017 tenha apurado o
valor de R$ 54.941.000,00,
também na mesma condição de
venda forçada;

3.

Banco BBM. (Doc. 06)

Da mesma forma, o Banco BBM S.A. foi incluído na
relação de credores,
na condição de aderente,
pelo valor
de R$ 20.181.933,23,
sendo R$ 18.062.440,44
classificado
na classe
dos credores
quirografários,
e o valor
de
R$ 2.119.492,79
classificado
na classe dos credores com
garantia real.
Este
crédito
tem
origem
nos
contratos
de
Financiamento
de "Export Prepayment
Finance
Agreement"
nOs 10326.71511e
21324.71513,
com um "pool" de bancos
estrangeiros,
ligados a bancos nacionais, constituídos
pelo
Itaú Uni banco SIA, Banco Santander
(Brasil) SIA e Banco
BBM SIA, com participação
de 65,3%,
26,3% e 8,3%,
respectivamente,
contando com a garantia desses bancos,
mediante a formalização
do "Quarto Aditamento
ao Contrato
de Prestação de Fiança e Outras Avenças".
Ainda
como
garantia
das
obrigações,
foram
constituídas
hipotecas de imóveis registrados
no 1° Ofício
de Registro
de Imóveis
do Guarujá
1 SP, conforme
Escrituras
Públicas de Constituição
de Hipoteca lavradas
nos dias 06/06/2011
e 22/06/2017.
O BBM Bank Limited certificou
o Banco BBM S.A., na
qualidade
de fiador das duas operações
de financiamento
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de exporf prepaymenf
fínance agreemenf
nO 10326.71511 e
21324.71513,
exigindo
o
pagamento
integral
de
US$ 6.328.315,86,
correspondente
a R$ 19.737.700,75,
sendo o pagamento realizado no dia 06/09/2017.
Vale
para este crédito
as mesmas
observações
relatadas antes no crédito do Banco Santander.
Assim,
o crédito
foi reconhecido
na categoria
de
garantia
real pelo valor de R$ R$ 2.119.492,79,
que
corresponde
ao percentual
de 8,3% do valor de avaliação
dos imóveis, e o excedente,
no valor de R$ 18.062.440,44,
foi reconhecido
na categoria de crédito quirografário.

4.

Banco Pine - (Doc. 07)

o

Banco Pine S.A. foi incluído na relação de credores,
na condição de aderente,
pelo valor de R$ 45.505.034,37,
sendo classificado
na classe dos credores quirografários.
Referido
crédito
é oriundo
de contratos
denominados
Contratos EXIM - BNDES - Subprograma
de Exportação de
Pré-Embarque
e de Nota de Crédito
à Exportação,
formalizados
com garantia de alienação fiduciária
de bem
móvel, conforme
Termo de Constituição
de Garantia
de
Alienação
Fiduciária
de Bens Móveis
nO 0001/16
e nO
029/16, respectivamente.

o

Banco Pine S.A., por intermédio
de carta datada de
27/09/2017,
formalizou
Termo de Liberação
de Alienação
Fiduciária,
autorizando
a
liberação
das
garantias
vinculadas
a estas operações,
em razão da adesão ao
Plano de Recuperação
Extrajudicial.
Assim, o total do crédito detido pelo Banco Pine S/A
perfaz o montante de R$ 45.505.034,37,
sendo reconhecido
na categoria de crédito quirografário.
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5.

GamesaEólica Brasil - (Doc. 08)

A

Recuperanda
incluiu
a empresa
Brasil
Ltda. na relação
de credores,
aderente,
pelo valor de R$ 49.293.284,00,
classe dos credores quirografários

o

valor do crédito

está composto

Gamesa
Eólica
na condição
de
classificado
na

por:

a) Adiantamentos de recursos fornecidos pela GAMESA,
no valor de R$ 43.093.284,00,
tendo por base os
contratos "Amendment
to The Frame
Agreement
For
The
Supp/y
or B/ades"
e "Framework
Supp/y
Agreement",
cuj os recu rsos são uti Iizad os na prod ução

de pás, e,
b) Reconhecimento
de responsabilidades
assumidas
relacionadas
à manutenção/assistência
técnica das
pás produzidas, no valor de R$ 6.200.000,00.

o

valor dos adiantamentos
na data do pedido de
recuperação
apresentava
o valor de R$ 43.093.284,00,
oriundo
da antecipação
de recursos
para produção
de
moldes e pás, atrelados
a créditos fiscais originários
de
PIS/COFINS
e IPI (Lei 13.097/15).
No tocante
às responsabilidades
relacionadas
à
manutenção/assistência
técnica,
no
valor
de
R$ 6.200.000,00,
foi reconhecido
contabilmente
na data de
29/09/2017,
com respaldo em correspondências
trocadas
antes da data do pedido de recuperação
extrajudicial.
Estas
correspondências
fazem menção a reuniões técnicas onde
ficaram evidenciados
problemas de desplacamento
de tinta
e erosão moderada nas placas fornecidas,
cujos custos de
reparos
ficaram
a cargo
da GAMESA,
mas com a
responsabilidade
de indenização
pela TECSIS, no valor de
R$ 6.200.000,00.
Assim, o total do crédito detido pela empresa Gamesa
Eólica Brasil Ltda. perfaz o montante de R$ 49.293.284,00,
sendo reconhecido
na categoria de crédito quirografário.
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6.

SavoyImobiliária- (Doc. 09)

A Recuperanda
incluiu a empresa Savoy Imobiliária
Construtora
Ltda. na relação de credores,
na condição
aderente,
pelo valor de R$ 49.942.253,70,
classificado
classe dos credores quirografários.

e
de
na

Na análise dos documentos
apresentados,
constatouse que o saldo arrolado na relação de credores, no valor de
R$
49.942.253,70,
está
consubstanciado
em
R$ 22.795.769,16,
oriundo
de alugueis
em atraso,
acrescidos
dos encargos contratuais
e R$ 27.146.484,54,
a
título
de
indenização
para
as
reconstituições
das
instalações
e dos equipamentos
necessários
ao bom e
regular funcionamento
de cada um dos imóveis locados.
No tocante aos alugueis, referem-se
a 4 contratos
de
imóveis situados na cidade de Sorocaba/SP,
denominados
como Planta 7,8,9
e Estrada do Camping, os quais foram
devolvidos
para a SAVOY no dia 29/09/2017,
exceto o
imóvel "Estrada do Camping", cujos pagamentos
estão em
atraso desde julho de 2016 até setembro de 2017. Estes
alugueis
perfazem
o montante
de R$ 22.795.769,16,
compostos
pelos
alugueis
mensais,
multa
e juros
contratuais.
Por ocasião da resclsao dos contratos
de locação, a
SAVOY realizou
um termo de constatação,
na data de
30/09/2017,
através de Atas Notariais lavradas no Segundo
Tabelião de Notas de Sorocaba, no livro 1819, fls. 135/212,
213/245
e 246/272,
onde foram registrados
os danos
causados aos imóveis durante o per iodo de locação.
Para a reconstituição
dos imóveis ao bom e regular
funcionamento,
foi acordado o valor de R$ 27.146.484,54,
para os três imóveis devolvidos.
Registre-se,
entretanto,
que referido valor não está suportado
por laudo técnico,
sendo
mencionado
na carta datada
de 28/09/2017
da
SAVOY que esse valor foi apurado pelo seu departamento
/"
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técnico, tendo a TECSIS
no dia 29/09/2017.

realizados

tais registros

contábeis

Assim, em razão da concordância
das partes sobre os
valores necessários
para a reconstituição
dos imóveis ao
bom e regular funcionamento,
o total do crédito a favor da
empresa
SAVOY
Imobiliária
e Construtora
perfaz
o
montante de R$ 49.942.253,70.

7.

Unipar Carbocloro- (Doc. 10)

A Recuperanda
relação de credores,
de R$ 40.978.568,82,
quirografários.

incluiu a Unipar Carbocloro
S.A. na
na condição de aderente,
pelo valor
classificado
na classe dos credores

Registre-se
que a UNIPAR possuía até alguns dias
antes
do pedido
de recuperação
extrajudicial,
uma
participação
societária
de 17,74% no capital
social da
TECSIS, representando
4.888.822 das ações ordinárias.
Ainda antes do pedido de recuperação
extrajudicial,
na data de 31/07/2017,
a UNIPAR subscreveu
um aumento
de capital
no valor de R$ 55.000.000,00,
mediante
a
subscrição
de 36.666.667
milhões de ações, integralizadas
na
sua
maior
parcela
com
recursos
aportados
anteriormente,
destinada
para futuro aumento de capital.
Com este aumento, a UNIPAR passou a deter o montante
de 41.555.489
ações,
que foram alienadas
para a GI
EOLICA, na data de 28/08/2017,
conforme consta do Termo
de Transferência
constante
do Livro
de Registro
e
Transferência
de Ações.
Por outro
lado,
no dia seguinte
ao pedido
de
recuperação
extrajudicial,
na data de 29/09/2017,
foi
realizada
Ata
de
Assembleia
Geral
Extraordinária,
deliberando-se
pela emissão de 55.000.000
de debêntures,
conversíveis
em ações, no valor de R$ 55.000.000,00,
que
deveriam ser subscritas
e integralizadas
até 30/09/2017.
________________________

--.'/.
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Na mesma ata da assembleia,
os acionistas da TECSIS
cederam os seus direitos de preferência
na subscrição
das
debêntures
a favor da UNIPAR, estabelecendo-se,
ainda,
que (i) essas debêntures poderão ser convertidas
em ações
ordinárias,
na proporção de 1,5 debêntures
para cada ação
ordinária,
que corresponde
a 36.666.667
ações e, (ii) fica
desde
já aprovado
o aumento
do capital
social
da
Companhia
para fins de conversão
das debêntures,
até o
limite
de 36.666.667,
independente
de deliberação
da
Assembleia
Geral.
Assim, a UNIPAR subscreveu as debêntures
pelo valor
de R$ 55.000.000,00
e, logo em seguida,
cedeu
as
debêntures
para a empresa GI EOLlCA, cujos eventos estão
espelhados
nos registros contábeis da TECSIS.
Como titular das debêntures,
a GI EOLlCA realizou a
conversão
das debêntures
em ações ordinárias,
com o
consequente
aumento
do capital
social,
passando
de
R$ 411.265.289,17
para R$ 466.265.289,77.
Pelas negociações
envolvendo
a UNIPAR
e a GI
EOLlCA,
pertinentes
às participações
societárias
e
debêntures
conversíveis
em ações,
os documentos
e
registros
contábeis
evidenciaram
o desligamento
da
UNIPAR da condição
de acionista
da TECSIS, antes do
pedido de recuperação
extrajudicial,
não existindo
óbice
para o reconhecimento
do crédito como quirografário.
Quanto ao saldo arrolado na relação de credores,
no
valor de R$ 40.978.568,82,
constata-se
que é oriundo da 4a
emissão
de debêntures
simples,
não conversíveis
em
ações,
da espécie
quirografária,
que foi
objeto
de
colocação
privada e subscrita
integralmente
pela UNIPAR
Carbocloro
S/A,
atual
denominação
da
UNIPAR
Participações
S/A. Registre-se,
ainda, que referido valor
refere-se ao saldo apurado na data de 27/09/2017,
após as
amortizações
realizadas,
inclusive
o saldo devedor
foi
confirmado
pelo agente
fiduciário
SLW Corretora
de
Valores e Câmbio.
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8.

OwensCorningFiberglas - (Doc. 11)

A Recuperanda
incluiu a Owens Corning Fiberglass
A
S Ltda. na relação de credores,
na condição de aderente,
pelo valor de R$ 27.854.732,05,
classificado
na classe dos
credores quirografários.
Em análise dos documentos
apresentados,
constatase que o saldo arrolado na relação de credores, no valor de
R$ 27.854.732,05,
está consubstanciado
em diversas notas
fiscais de compra de matéria prima não adimplidas
pela
Recuperanda.

9.

Mei Engenharia- (Doc. 12)

A Recuperanda
incluiu
a empresa
MEl Engenharia
Ltda. na relação de credores, na condição de aderente, pelo
valor de R$ 22.323.206,00,
classificado
na classe dos
credores
quirografários,
consubstanciado
em Instrumento
Particular
de Confissão
e Novação
de Dívida e Outras
Avenças firmado em 23/11/2016 e Instrumento
Particular de
Confissão
e Novação de Dívida e Outras Avenças firmado
em 20/07/2017.
No tocante ao instrumento
formalizado
em 23/11/2016,
verifica-se
que se trata de confissão de dívida no valor de
R$ 5.500.000,00,
oriundo: i) de custos extraordinários
de
improdutividade
e
outros
danos,
no
valor
de
R$ 3.074.505,69;
e, (ii) notas fiscais emitidas de acordo
com contrato celebrado em 20/03/2015
para a execução de
instalação,
montagem e fornecimento
de materiais da nova
fábrica
da
TECSIS
em
Camaçari/BA,
totalizando
R$ 2.425.494,31.
Esta confissão
deveria
ser paga em 12 parcelas
mensais, vencendo-se
a primeira em 31/07/2017,
sendo que
o contrato
original
foi distratado
de forma irrevogável
e
irretratável.
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Quanto ao instrumento
formalizado
em 20107/2017,
trata-se
de
confissão
de
dívida
no
valor
de
R$ 11.739.473,20,
a ser paga em 12 parcelas
mensais,
vencendo-se
a primeira
em
10109/2017,
cujo
valor
confessado
é oriundo
de custos
extraordinários
de
improdutividade,
custos indiretos, prejuízos decorrentes
de
serviços realizados,
mas não medidos e multa, decorrentes
do contrato celebrado em 13/01/2017,
para a execução de
instalação,
montagem e fornecimento
de materiais
para o
pacote de instalações
- Parte II da nova fábrica da TECSIS
em Camaçari/BA.
Com
relação
ao cálculo
do valor
passível
de
habilitação,
que perfaz o montante de R$ 16.396.217,22,
conforme parecer da CONT JUD (Doc. 12), sua apuração foi
realizada
mediante a aplicação
dos encargos contratuais,
com a exclusão
da multa contratual
sobre as parcelas
vincendas,
pela inexistência
de cláusula
de vencimento
antecipado.
Também
foram
excluídos
os honorários
advocatícios
contratuais
por não se caracterizarem
como
crédito quirografário.

10.

SSP Technology- (Doc. 13)

A Recuperanda
incluiu a empresa SSP Technology
A 1
S na relação de credores,
na condição de aderente,
pelo
valor de R$ 6.076.393,22,
classificado
na classe
dos
credores quirografários.
Em análise dos documentos
apresentados,
constatase que o saldo arrolado na relação de credores, no valor de
R$ 6.076.393,22,
está composto
pelos valores
abaixo
demonstrados:

.
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Composição
Invoices

registradas

pendentes

na contabilidade

de pagto

Invoices
não registradas
contabilidade
pendentes
Invoices

registradas

não reconhecida
M.P.
Juros

na
de pagto

3.762.138,06
636.418,81

199.304,40

- cancelamento

inadimplemento

35.987,36

11.270,00

SSP

484.732,80

cliente
pelo

1.178.171,76

na contabilidade
pela

não embarcada

pedido

R$

US$

do Saldo

das invoices

165.974,94

51.977,62
1.902.916,58

Total

1.547.848,78

6.076.393,22

No tocante aos registros
contábeis
da Recuperanda,
verificou-se
que as invoices reconhecidas
pela Tecsis, cujo
valor de principal
perfaz a quantia de US$ 1.178.171,76,
estão registradas
nos livros da Recuperanda
até a database de 31/12/2016,
sendo que os demais lançamentos
contábeis
foram realizados
basicamente
nos meses de
agosto e setembro de 2017.
Quanto
ao valor
de US$ 484.732,80,
indenização
pela compra de matéria prima não
em razão do cancelamento
do pedido
pelo
Tecsis, a Recuperanda
apresentou
acordo de
formalizado
em 08/09/2017,
denominado
Agreement",
no qual se comprometeu
a pagar
valor
acima
mencionado,
sendo
que
em
inadimplemento,
referido
valor foi adicionado
passivel de inscrição na relação de credores.

relativo
a
embarcada
cliente
da
pagamento
"Settlement
a credora o
razão
do
ao valor

Assim, em razão da concordância
da Recuperanda
quanto aos valores devidos para a SSP Technology,
foi
arrolado na relação de credores o valor R$ 6.076.393,22.

11.

Tecnofix Parafusos- (Doc. 14)

A Recuperanda
incluiu a empresa Tecnofix Indústria e
Comércio
de Parafusos
Ltda. na relação de credores,
na
condição
de aderente,
pelo valor de R$ 5.322.324,59,
classificado
na classe dos credores quirografários.
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De
acordo
com
o
demonstrativo
de
cálculo
apresentado
pela Recuperanda,
constata-se
que o saldo
arrolado
na
relação
de
credores,
no
valor
de
R$ 5.322,324,59,
está composto
pelos valores
abaixo
demonstrados:

Composição
Faturas
Juros

registradas
sobre

Pedidos

faturas

de compra

Erro no reporte
Total

R$

do Saldo
pendentes

de pagamento

3.892.191,15

em atraso

559.777,14

não faturados

872.366,90

para a relação

de credores

-2.010,60
5,322.324,59

Com relação ao cálculo dos juros devidos em razão do
atraso no pagamento
das faturas,
conforme
parecer
da
CONT JUD, perfaz o valor de R$ 263.760,05,
não havendo
justificativa
para o reconhecimento
dos juros no valor de
R$ 559.777,14.
Por fim, quanto ao valor no importe de R$ 872.366,90,
não obstante
a concordância
da TECSIS,
que inclusive
realizou
a contabilização
desta obrigação
na data de
31/08/2017,
entendemos
que não é possível
incluir este
valor na relação de credores, pois se trata de mercadorias
ainda não faturadas.
Assim, em face da necessana
retificação
do valor
relativo
aos juros incidentes
sobre as faturas em atraso,
bem como os pedidos de compra de mercadorias
e não
entregues,
o valor do crédito na data base do pedido de
recuperação
extrajudicial
a favor da empresa TECNOFIX
perfaz o montante de R$ 4.169.996,62.
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12.

Uniproperties- (Doc. 15)

A
Recuperanda
incluiu
a
Uniproperties
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
na
relação
de
credores,
na condição
de aderente,
pelo
valor
de
R$ 4.179.000,00,
classificado
na classe
dos credores
quirografários.
Esse valor
esta consubstanciado,
exclusivamente,
pelos valores constantes do Termo de Entrega de Chaves e
Outras Avenças, formalizado
em 31.05.2017,
no qual restou
acordado
uma resilição
amigável do Contrato de Locação
do imóvel localizado à Rod. Waldomiro Correa Camargo sln,
km 60,5 Pirapitingui
- ltu/SP.
No acordo, R$ 1.540.000,00
se referem a despesas
com obras necessárias
para que o imóvel reestabeleça
novamente sua capacidade
de locação, sem o respaldo em
laudo de vistoria e I ou orçamento, enquanto que o valor de
R$ 2.693.000,00
corresponde
a indenização,
visto que no
acordo ficou estabelecido
que as obras iriam demorar até
fevereiro de 2018 para serem executadas.
Em razão da concordância
da Recuperanda
quanto aos
valores devidos para a Credora, não existe óbice para o
reconhecimento
do crédito no valor de R$ 4.179.000,00,
inscrito na relação de credores como crédito quirografário.

13.

Diab Américas - (Doc. 16)

A Recuperanda
incluiu a empresa Diab Américas
LP
na relação de credores, na condição de aderente, pelo valor
de R$ 3.955.220,14,
classificado
na classe dos credores
quirografários.
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De
acordo
com
o
demonstrativo
de
cálculo
apresentado
pela Recuperanda,
constata-se
que o saldo
arrolado
na
relação
de
credores,
no
valor
de
R$ 3.955.220,14,
está composto
pelos valores
abaixo
demonstrados:
Composição
Invoices

registradas

Invoices

não registradas

pagto
Invoices
pela

R$

US$

do Saldo
e pendentes

de pagto

e pendentes

972.046,74

3.103.939,65

de
242.532,61

75.952,84
registradas

e não reconhecida

Diab

Adiantamentos

realizados

reconhecidos
pela Diab
NF 48494 - valor a pagar
Diab
NF 48782

-938.614,22

498.471,11

1.591.717,95

não
a menor

na base
-49.505,42

-15.503,39
- valor

a pagar

a maior

na base
5.272,74

1.651,24

Diab
Pagamentos

-293.941,57

realizados

a menor

1.238.638,40

Total

-123,16

-38,57

3.955.220,14

Considerando-se
as
análises
efetuadas
pela
CONT JUD, no tocante às divergências
apresentadas
na
conciliação
no saldo contábil pertinente
à empresa DIAB,
apurou-se
que saldo
devedor
na data do pedido
da
recuperação
extrajudicial
perfaz
o
montante
de
R$ 3.346.472,26,
ao invés de R$ 3.955.220,14.

14.

Hexcel Composites- (Doc. 17)

A Recuperanda
GMBH & Co. KG na
aderente,
pelo valor
classe dos credores

incluiu a empresa Hexcel Composites
relação de credores,
na condição de
de R$ 2.390.346,88,
classificado
na
quirografários.

Em análise dos documentos
apresentados,
constatase que o saldo arrolado na relação de credores, no valor de
R$ 2.390.346,88,
está composto
pelos valores
abaixo
demonstrados:

(.
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Composição

EUR

do Saldo

Invoices
registradas
pagamento

e pendentes

R$

de
369.680,00

1.386.928,46

58.592,44

219.821,26

20.754,85

77.865,97

cancelado

188.110,00

705.732,29

Total

637.137,29

2.390.347,97

Invoices

não registradas

Invoices

pagas a menor

Mercadoria

na contabilidade
- saldo

não embarcada

residual

- pedido

Quanto
ao valor
de EUR 188.110,00,
indenização
pela compra de matéria prima não
em razão do cancelamento
do pedido
pelo
Tecsis, a Recuperanda
apresentou
acordo de
formalizado
em
12/09/2017,
denominado
Agreement",
no qual se comprometeu
a pagar
valor
acima
mencionado,
sendo
que
em
inadimplemento,
referido
valor foi adicionado
passível de inscrição na relação de credores.

relativo
a
embarcada
cliente
da
pagamento
"Settlement

a credora o
razão
do
ao valor

Considerando-se
as
análises
realizada
pela
CONT JUD, no tocante
às divergências
apresentadas
na
conciliação
no saldo
contábil
pertinente
à empresa
HEXCEL, apurou-se
que saldo devedor na data do pedido
da recuperação
extrajudicial
perfaz o montante de perfaz o
montante
de R$ 2.390.346,88,
conforme
arrolado
na
relação de credores.

15.

Libra Terminal Valongo- (Doe. 18)

A Recuperanda
incluiu
a empresa
Valongo
S.A. na relação
de credores,
aderente,
pelo valor de R$ 2.390.128,24,
classe dos credores quirografários.

Libra Terminal
na condição
de
classificado
na

De
acordo
com
o
demonstrativo
de
cálculo
apresentado
pela Recuperanda,
constata-se
que o saldo
arrolado
na
relação
de
credores,
no
valor
de
R$ 2.390.128,24,
atualizado até a data base de 31.07.2017,
está composto pelos valores abaixo demonstrados:
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Composição
Faturas

registradas

Faturas

não registradas

Adiantamentos
Pagto

parcial

Juros

sobre

R$

do Saldo
e pendentes
pendentes

não reconhecidos
da NF 8598
faturas

de pagamento
pela credora

em atraso

5

691.735,80

de pagto

não considerado

1.441.179,7

pela Libra

61.645,45
-300.000,0
495.567,24
2.390.128,24

Total

Considerando-se
as
análises
efetuadas
pela
CONT JUD, no tocante
às divergências
apresentadas
na
conciliação
no saldo contábil pertinente
à empresa LIBRA,
apurou-se
que o saldo devedor
na data do pedido da
recuperação
extrajudicial
perfaz
o
montante
de
R$ 2.170.672,14,
observando
que a principal
divergência
consiste
na exclusão
da multa de 10%, no valor de
R$ 219.456,10,
que não está prevista
nos documentos
apresentados.

16.

Barracuda Produtos- (Doc. 19)

A Recuperanda
incluiu a empresa Barracuda Produtos
e Materiais
Compostos
Ltda. na relação de credores,
na
condição
de aderente,
pelo valor
de R$ 408.724,67,
classificado
na classe dos credores quirografários.
Em conformidade
com o parecer da CONT JUD, não
existe óbice para o reconhecimento
do referido valor que
perfaz o montante de R$ 408.724,67,
conforme inscrito na
relação de credores.
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Cômputo dos Créditos Aderentes

Na parte que trata da análise do cômputo dos créditos
aderentes
visando
a confirmação
do quórum
legal,
considerando-se
os
ajustes
mencionados
nas
considerações
antes
relatadas,
especificamente
com
relação à retificação
dos valores dos créditos
arrolados
inicialmente
na relação
de credores
apresentada
pela
Recuperanda,
verifica-se
que o montante
dos créditos
detidos
pelos
credores
aderentes
perfaz
o valor
de
R$ 482.946.313,89,
como discriminado
a seguir:
CREDOR

SALDO ORIGINAL

SALDO
REVISADO

AJUSTES

155.361.743,97

155.361.743,97

-

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

56.810.433,44

-

S6.81D.433,44

SAVOY IMOBILlARIA CONSTRUTORALTOA

49.942.253,70

49.942.253,70

51EMENSGAMESA ENERG.RENOVÁVEL

49.293.284,00

-

BANCO PINE S/A

45.505.034,37

-

45.505.034,37

UNIPAR CARBOCLOROS.A.

40.978.568,83

40.978.568,82

OWENS CORNING FIBERGLASA 5 LTOA

27.854.732,05

-

MEl ENGENHARIA LTOA

22.323.206,00

BANCO BBM S/A

18.062.440,44

-

18.062.440,44

SSPTECHNOLOGY A/S

6.076.393,22

-

6.076.393,22

TECNOFIX IND. E COM. DE PARAFUSOS

5.322.324,59

UNIPROPERTIESEMPR. IMOBILlARIOS

4.179.000,00

DIAB AMERICAS LP

3.955.220,14

ITAU UNIBANCO S.A.

HEXCELCOMPOSITES GMBH & CO. KG

2.390.346,88

LIBRA TERMINAL VALONGO S.A.

2.390.128,24

BARRACUDA PROD. MAT. COMPOSTOS
TOTAL DOS CREDORESADERENTES

490.853.834,54

27.854.732,05
16.396.217,22

-5.926.988,78

4.169.996,62

-1.152.327,97

-

4.179.000,00
3.346.472,26

-608.747,88
-

2.390.346,88
2.170.672,14

-219.456,10
-

408.724,67

49.293.284,00

-7.907.520,73

408.724,67
482.946.313,81

Não obstante
os ajustes
realizados
nos valores
detidos pelos credores aderentes,
constata-se
que o plano
de recuperação
possui adesão de 65,49%, dos credores
quirografários
e 100% dos credores
com garantia
real,
atingindo,
dessa forma, o quórum mínimo exigido por lei
(art.
163 da Lei 11.101/05),
conforme
demonstrado
a
seguir:
___________________________
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Histórico
Relação

de credores

Ajustes

dos Credores

Relação

de credores

Somatório

credores

% adesão

ao plano

original
Aderentes

Quirografários

Garantia

745.352.755,43

25.501.749,99

-7.907.520,73

Real

0,00

Ajustada

737.445.234,70

25.501.749,99

aderentes

482.946.313,81

25.501.749,99

de recuperação

65,49%

100,00%

Caso sejam realizados também os ajustes pertinentes
ao grupo
GE / ALSTOM,
especificamente
os saldos
apresentados
pela ALSTOM
(R$ 41.045.335,00)
e GE
Power & Water Equipamentos
(R$ 13.775.118,00),
onde se
apurou um acréscimo
de R$ 54.820.453,00
na base de
cálculo dos créditos sujeitos à recuperação
extrajudicial,
passando de R$ 737.445.234,70
para R$ 792.265.687,70,
o
percentual
de credores
quirografários
aderentes
seria
reduzido para 60,96%, atingindo,
ainda, o quórum mínimo
exigido por lei (art. 163 da Lei 11.101/05).
Histórico

Quirografários

Garantia Real

Relação de credores original

745.352.755,43

25.501.749,99

-7.907.520,73

0,00

737.445.234,70

25.501.749,99

54.820.453,00

0,00

Relação de Credores Ajustada

792.265.687,70

25.501.749,99

Somatório credores aderentes

482.946.313,81

25.501. 749,99

60,96%

100,00%

Ajustes dos Credores Aderentes
Relação de credores Ajustada
Ajustes dos Credores GE/ALSTON

% adesão ao plano de recuperação

Finalmente,
caso haja entendimento
que a ausência de
registro da garantia representada
por cessão fiduciária
de
direitos creditórios,
implique no reconhecimento
do crédito
detido
pela
empresa
GE
ENERGY,
no
valor
de
R$ 27.600.000,00,
como sujeito aos efeitos da recuperação
extrajudicial,
o valor da base de cálculo
dos créditos
quirografários
passaria
de
R$ 792.265.687,70
para
R$ 819.865.687,70,
ficando
o percentual
de credores
quirografários
aderentes
reduzido
para
58,91 "lo, não
atingindo,
dessa forma, o quórum mínimo exigido por lei
(a rt. 16 3 da Lei 11. 1O 1/ O 5).
___________________________
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Histórico

Quirografários

Garantia Real

Relação de credores Ajustada

792.265.687,70

25.501.749,99

Ajustes do Credor - GE Energy

27.600.000,00

0,00

Relação de Credores Ajustada

819.865.687,70

25.501.749,99

Somatório credores aderentes

482.946.313,81

25.501.749,99

% adesão ao plano de recuperação

Considerações

58,91%

100,00%

finais

Pode-se
concluir
que
se
considerarmos
exclusivamente
os
ajustes
realizados
nos
valores
pertinentes
aos credores
aderentes,
constata-se
que o
plano
de recuperação
possui
adesão
de 65,49%
dos
credores quirografários
e 100% dos credores com garantia
real, atingindo,
dessa forma, o quórum mínimo exigido,
disposto no artigo 163 da Lei 11.101/05.
Outrossim,
caso
sejam
considerados
os ajustes
pertinentes
aos casos envolvendo
empresas integrantes
do
grupo GE / ALSTON,
exceto o crédito
pertinente
a GE
ENERGY
que possui garantia
de cessão
fiduciária
de
direitos
creditórios,
que não foram
computados
pela
TECSIS
na base dos quirografários,
no montante
de
R$ 54.820.453,00,
redundando
na elevação da totalidade
dos
créditos
quirografários
sujeitos
à recuperação
extrajudicial
para R$ 792.265.687,70,
o percentual
de
credores
quirografários
aderentes
seria
reduzido
para
60,96%, atingindo,
ainda, o quórum mínimo exigido por lei.
Por outro lado, caso haja entendimento
que a ausência
de registro da garantia representada
por cessão fiduciária
de direitos
creditórios,
implique
no reconhecimento
do
crédito
detido pela empresa
GE ENERGY,
no valor de
R$ 27.600.000,00,
como sujeito aos efeitos da recuperação
judicial,
o valor
da base
de cálculo
dos créditos
quirografários
passaria para R$ 819.865.687,70,
ficando o
percentual
de credores quirografários
aderentes
reduzido
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para 58,91 %, não atingindo, dessa forma, o quórum
exigido por lei (art. 163 da Lei 11.101/05).

mínimo

Finalmente,
registre-se
que as obrigações
que podem
impactar
no quórum mínimo exigido
para aprovação
do
plano
de recuperação
estão
adstritas
às eventuais
responsabilidades
existentes
junto às empresas do grupo
GE / ALSTOM, que por não terem sido incluídas na relação
dos credores
quirografários
sujeitos
à recuperação,
não
foram comunicadas
tempestivamente,
na forma do S 1°, do
artigo 164, da Lei nO 11.101/05.
Ressalta-se,
grupo,
foram
especificamente
INC.,
mas
às
ocorreram no dia

contudo, que outras empresas do mesmo
arroladas
na
relação
de
credores,
a GE WIND USA e GE INTERNATIONAL
postagens
das
correspondências
só
16/.11/2017.

À vista do relatado, sem exame
atos jurídicos
aqui citados
e de
eventuais
modificações
provocadas
terceiros,
verifica-se
que a somatória
o mínimo exigido pelo art. 163 da Lei

do mérito dos varlos
seus efeitos
e das
por iniciativa
de
dos aderentes atinge
11.101/05.

Termos
m que,
Rejiluer a 'untada para os devidos fins.
(~o
Paulo, 24 de novembro de 2017.

ADJUD kdmini
adores Judie'
Vânia Cesar Pickler Aguiar
pl Administradora
Judicial

João Carlos Silveira
OABISP 52.052
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