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F Ga/vdo Participaçôes S.A. - em recuperaçào judicial
Demonstraçoesfinanceiras em

31 de deze,nbro 2014 e 2013

17 Provisão pan contingéncias
0 Grupo classifica o risco de perda nos processos legais como "remotos", "possiveis" ou
"provãveis". A avaliaçao da probabilidade de perda nessas açOes, assim come a apuração dos
montantes envolvidos, foi realizada considerando-se os pedidos dos reclamantes, a posicão
jurisprudencial acerca das matérias e a opiniAo dos consultoresjurfdicos do Grupo. 0 Grupo
considera existir riscos efetivos de natureza civel e trabaihista classificados como prováveis e,
desta forma, constituiu provisão no valor de R$ 33.002 em 31 de dezembro de 2014 (R$ 38.283
em 2013).

As contingências passivas näo reconhecidas nas demonstraçOes financeiras so de natureza civel
e trabaihista, avaliadas pelos assessores j uridicos como serido de risco possive!, soinararn no
montante de R$ 199.746 em 31 de dezembro de 2014 (R$ 114.826 em 2013), para os quais
nenhuma provisäo foi constituida tendo em vista quc as prdticas contabeis adotadas no Brasil
não requcrern sua contabilizaçao.

s-s 18 Partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, bem como as
transaçOes que influenciaram os resultados dos exercicios findos naquelas datas, relativas a
operaçOes corn partes relacionadas decorrem principalmente de transaçOes corn acionistas e
companhias ligadas do rnesmo grupo econôrnico.
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Ga/v/Jo Panicipa(oes S.A. - em recuperoçào judicial

Demonsiraçâesfinanceiras em
31 de dezembro 2014 e 2013
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a) Refere-se a repasses de cornpartilharnento de recursos e ralejo de custos e despesas cornuns,
cujo critërio de rateio varia de acordo corn natureza do serviço.

b) Refere-se a contrato de serviços de assisténcia técnica formado entre a Companhia de Aguas do
Brasil- CAB ambiental e suas controladas, corn vigéncia ate o prazo final dos contratos de
concessâo.

c) Refere-se an valor que a controlada CAB MT ParticipaçOes Ltda. tern a pagar para a acionista
PCT ParticipaçOes Ltda. referente a reduçâo de capital social realizada cm 30 de seternbro de
2014.

36
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31 de deze'nbro 2014 e 2013

d) Refere-se a va!ores aportados para futuro aumento de capital.

e) Sa!do a pagar decorrente do aumento na participação acionária em TubarAo Saneamento S.A. no
qua! a Companhia de Aguas do Brash - CAB Ambiental adquiriu 352.500 açOes ordinárias
(25% da participacão acionária, da ENOPS Engenharia S.A.).

f) Concessão de empréstimo feito pela Enops Engenharia Lida, empresa acionista rninoritãria, corn
incidência dejuros de 120% do CDI ao ano.

g) Saldo referente a financiamento das ernpresas controladas junto an Banco Nacional de
Desenvolvimento Econornico e Social (BNDES), que d acionista não conirolador, contendo
rnaiores detalhes na nota explicativa n° IS.

h) Refere-se a emprdstirno entre empresas do grupo e suas controladas.

i) Refere-se a contrato de conta corrente entre as empresas do Grupo, no qual cada urna das pades
pode estar simultaneamente na posicão de credor e devedor, corn direitos e obrigaçoes
reciprocas, podendo a qualquer momento o nurnerário ser exigido e restituido iniediatamente.

j) Adiantamento para a Ga!vão Energia Participaçoes S.A. referente a compra da partichpação da
São Bento Energia, Investirnentos e ParticipaçOes S.A.

k) Referern-se a adiantamentos para futuro aurnento de capital scm previsão de data de
integralizaçäo.

1) Refere-se a venda de 20% da participacão nas controladas CAB Cuiabá S/A - Concessionaria de
Serviços Püblicos de Agua e Esgoto e CAB Canarana Ltda. para PCT PartichpaçOes Ltda. pelo
preco de R$ 11.358 e R$ 235, respectivamente corn vencirnento em 2035 e incidência dejuros
de 120% do CDI.

rn) Concessão de empréstimo pela Companhia a PCT ParticipaçOes Ltda, corn incidéncia dejuros
de 120% do CD] e vencimento em 2035 para integra!ização de capital na controlada CAB
Cuiabã S/A - Concessionária de Serviços POblicos de Agua e Esgoto.

n) Valor referente a compromisso contratual de remessa de recursos para uma futura integralização
de capital.

o) Repasse de recursos recebidos pela Conipanhia para possibi!itar aumento de capital na sua
controlada Sao Bento Energia, Investimentos e ParticipaçOes S.A.

p) Valor referente recuperaçAo de despesas suportadas pe!a Companhia e remessas de recursos
para uma futura hntegralização de capital.

q) Refere-se a instrumento particular de assunção de divida do contrato de mütuo firmado entre as
panes em 06 de dezembro de 2010 para a Companhia.
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19 PatrimôfliO liquido - controladora

(a) Capital social
0 capital social da Cornpanhia é de R$ 327.000 subscrito e R$ 312.492 integralizado (idéntico
em 2013). Está representado per 327.000.000 (idénticO em 2013) açOes ordinárias, norninativas,
sem valor nominal, pertencentes aos seguintes acionistas:

Fin quantithde & açUes

2014	 2013

Enpresa Nacional de ParticipaçOes Uda

Moval ParticipacOes Lida.

Freccia Engenharia [Ida.

Pessoas fisicas

Total

	

235.440.000
	

235.439.996

	58.860.000
	

58.859.999

	

32.700.000
	

32.699.999

	

327.000.000
	

i'fltiIIIXI1III1

(b) Reserva legal
F constituida a razAo de 5% do lucro liquido apurado em cada exercicio social nos termos do
art. 193 da Lei n° 6.404/76, ate o limite de 20% do capital social.

(c) Ajustes de avaliaçao patrimonial
lnclui os ajustes por adoçào do custo atribuido do ativo imobilizado da controlada GalvAo
LogIstica, Exportacão e Importacäo Ltda., bern como o efeito da variação cambial da subsidiária
no exterior Galvao Engenharia S.A. - Sucursal del Peru.

(d) Dividendos
0 Estatuto Social da Companhia não deterrnina o dividendo minimo obrigatorio,
consequentemente a Lei 6.404/76 determina que deva ser de ate 50% do lucro Jiquido do
exercIcio, ajustado na forma dessa lei.

Em 31 dezembro de 2014. a Companhia prornoveu a distribuição de dividendos no montante de
R$ 171.000 relativos aos saldos de reserva de lucros no montante de RS 148.048 e do resultado
do exercicio apurado em 2014 no montante de R$ 22.952.

(e) Opço de venda
A Companhia possui acordo de acionista firrnado em 28 de fevereiro de 2012 corn o acionista
no controlador BNDES ParticipaçOes S.A. - BNDESPAR, sobre o investimento detido na
Coinpanhia de Aguas do Brasil - CAB ambiental, pelo qual fol concedida opção de venda a esse
acionista nâo controlador no caso de nAo realização de oferta pOblica de açOes da Companhia ate
2019. Dessa forma, nas demonstracOes firianceiras consolidadas a participaço de não
controjador sobre o investimento na Coinpanhia de Aguas do Brash - CAB Ambiental foi
apresentada no passive, financeiro.

20	 Aspectos ambientais
A Companhia e suas controladas considerarn que suas atividades de construçâo estão sujeitas a
regulamentaçoes ambientais. A Companhia e suas controladas diminuem os riscos associados
corn assuntos ambientais, por procedimentos operacionais e controles corn investimentos em
equipamento de controle de poluiçao e sistemas, além de acreditarem que nenhunia proviso
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para perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e
regulamentos em vigor.

21 DemonstraçAo dos fluxos de caixa
As demonstraçOes dos fluxos de caixa foram elaboradas de acordo corn o CPC 03 (R2) e lAS 7.

a) Ativo imobilizado - consolidado
Durante o exercicio de 204 o Grupo adquiriu ativo irnobilizado ao custo total de R$ 34.852 dos
quais R$ 5.140 foram adquiridos através de financiarnentos.

b) Intangivel - consolidado
Durante o exercicio de 2014 o Grupo adquiriu ativo intangIvel ao custo total de R$ 245.140 dos
quals R$ 17.487 nAo foram pagos em caixa por estarern registrados em fornecedores e outras
contas a pagar.

22	 Operação Lava Jato
A Galvao Engenharia, controlada da Cornpanhia, está sendo investigada pelo Ministério POblico
Federal e Policia Federal no arnbito da denominada Operacão Lava Jato sobre supostas
irregularidades em contratos celebrados corn a Petrobras. Desde que teve conhecirnento dos
fatos, a sua controlada tern colaborado corn as investigacOes, quer seja fornecendo todos os
docurnentos que Ihe foram solicitados, quer seja se colocando a disposicão das autoridades para
prestar os esciarecirnentos necessãrios. No ârnbito de tais investigacOes, esciarece a Cornpanhia
que estho sendo analisados 14 contratos celebrados entre sua controlada Galvao Engenharia e
Petrobrás.

A Companhia teve conhecimento pela irnprensa que a Ministério POblico Federal ajuizou
perante a Justiça Federal do Paraná ação publica por ato de irnprobidade adrninistrativa,
processo nb . 500669472 .205 .4 . 04 . 7000, contra a Cornpanhia e sua controlada Galvao
Engenharia, corn pedido, dentre outros, de condenacao solidária dos rdus ao ressarcirnento do
alegado dano ao erário e ao pagamento de suposto dano moral coletivo e aplicaco da sançäo de
proibiçao de contratar corn o Poder PUblico. Referida açâo encontra-se ern fase inicial de análise
prévia de admissibilidade, riäo tendo a Companhia e sua controlada Galvao Engenharia sido
ainda notificadas para apresentaco de defesa prdvia nern cientificadas formalmente da sua
existëncia. Tambérn ha noticias de que a Controladoria Geral da União - CGU e o Conselho
Administrativo de Defesa Econornica - CADE tarnbém iniciararn procedinentos
adniinistrativos corn o mesrno objeto que podern potencialmente resultar em sançöes
pecuniárias ou afetar a atuaçâo futura da empresa. No entanto, porquanto tais açöes tenham sido
formuladas corn base em presunçOes e alegaçOes genéricas e pelo fato de que a rnetodologia de
cãlculo do suposto dano ao erário carece de inforrnacOes precisas e embasamento técnico,
entende a Cornpanhia e sua controlada nAo ser possivel estirnar de forma confiável o irnpacto de
eventual condenaçào futura. De igual rnodo, ern funçao da fase inicial que ainda se encontrarn
as investigacOes e a referida aço, a Cornpanhia conclui, corn base na opiniào de seus
advogados, não ser possivel estirnar a duraçâo e o resultado das investigaçUes, que ainda
depende de eventos futuros.

Todos as 14 contratos de sua controlada Galvao Engenharia, investigados no arnbito da
Operaçao Lava Jato, foram obtidos em licitaçOes disputadas ern ambiente competitivo, corn a
participação de diversos licitantes muitos deles sequer citados nas investigaçOes, tendo sido
ofertado urn desconto rnddio de mais de 20% ern relação ao preco de referéncia elaborado pela
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própria Petrobrás, o que representou uma economia considerável para a referida empresa, como
demonstrado per estudo de analise econômiea de tais contratos elaborado per cons ultores

thdependentes contratados pela Companhia."

23 Eventos subsequentes
Em 25 de marco de 2015 a Companhia e sua controlada GalvAo Engenharia S.A. - em
recuperaçào judicial, protocolaram pedido de Recuperaçao Judicial (Ri) na Comarca da Capital
do Rio de Janeiro, corn o intuito de proteger o valor de seus ativos, atender de forma organizada
e racional aos interesses de seus credores e. principairnente, manter a continuidade de suas
atividades. 0 processamento da RecuperaçAo Judicial foi deferido em 27/03/2015.

A expectativa da administração é a de que o processo de recuperaço judicial permita viabilizar
e superar a crise economico-financeira da Companhia e de sua controlada Galvao Engenharia

.
S.A - Era 	 Judicial, conforme piano de recuperaçAo a set apresentado, emjuizo, ate

•	 60 dias contados do deferimento do processamento do pedido de recuperaçâo judicial.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstraçoes financeiras

Aos
Conseiheiros e Acionistas da
Galvao Engenharia S.A. - em recuperacaojudicial
São Paulo - SP

Exarninamos as demonstracOes financeiras da Galvão Engenharia S.A - em recuperacão
judicial. ("Companhia"), individuais e consolidadas, que compreendern o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstraçOes do resultado, do resultado
abrangente, das mutaçOes do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa, para o exercicio findo
naquela data, assim coma o resumo das principais práticas contabeis e dernais notas
expi icativas.

J4esponsabilidade da administraçâo sobre as demonstraçoes financeiras
A adrninistração da Companhia d responsável pela elaboraçao e adequada apresentação dessas
dernonstracOes financeiras de acordo corn as práticas contábeis adotadas no Brasil, assirn coma
pelos controles internos que ela determinou coma necessários para permitir a elaboração de
demonstraçOes financeiras livres de dislorçao relevante, independenternente se causada por
fraude ou erro.

Responsa bilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade è a de expressar uma opinião sobre essas demonstracOes financeiras
corn base em nossa auditoria, conduzida de acordo corn as normas brasileiras e internacianais de
auditoria. Essas norrnas requerern o cumprimento de exigéncias éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada corn o objetivo de obter segurança razoãvel de que as
demonstraçOes financeiras estâo livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtençao de evidéncia a
respeito dos valores e divulgacOes apresentados nas dernonstraçOes financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do] ulgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorçao relevante nas demonstraçOes financeiras, independenteniente se causada par
fraude cii erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das dernonstraçOes financeiras da Cornpanhia para
planejar os pracedirnentos de auditoria que são apropriadas nas circunstäncias, nias nAo para
fins de expressar uma opinião sobre a efieácia desses controles internas da Companhia. Uma
auditoria inclui, tambérn, a avaliaçAo da adequaçao das prãticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administraçAo, bern como a avaliação da
apresentacão das demonstraçOes financeiras tornadas em conjunto.

Acreditamos que a evidéncia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundarnentar
nossa opinião.

Base opinião corn ressalva
Na carteira de recebiveis da Companhia ha concentração significativa de valores a receber da
Petrobrás num montante liquido de R$ 1.413.241, o que correspondente a 74% do total do
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comas a receber. Diante dos fatos cia investigacão "Lava Jab" ha urna incerteza quanto ao
recebirnento desses valores corn a Petrobrás, o que ensejou a Companhia a entrar corn pedido de
Recuperaçäo Judicial em 25 de marco de 2015. Caso esse valor näo seja recebido poderá gerar
incertezas quanto a continuidade operacional de suas atividades.

Opiniao
Em nossa opinião, excebo pelos possIveis efeitos dos assuntos descrito no parágrafo base para
opiniäo corn ressalva, as dernonstraçOes financeiras acirna referidas, apresentarn
adequadarnente, em todos os aspecbos relevantes, a posiçAo patrimonial e financeira cia Galvao
Engenharia S.A. - em recuperação judicial em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas
operaçOes e os seus fluxes de caixa para o exercicio findo naquela data, de acordo corn as
prãticas contábeis adotadas no Brasil.

En las e
Conforme mencionado na nota explicativa n'21 as dernonstraçoes contábeis da Companhia
podero softer impacto em decorréncia dos possiveis efeitos da "Operaçao Lava Jab". A
Companhia ate o presente momento näo tern conhecimento de qualquer processo judicial que a
envolva e tarnpouco suas controladas on seus representanbes.

Conforrne apresentado na nota explicativa n° 17 as dernonstraçOes financeiras, a Companhia
mantdrn relaçOes e operaçOes em montantes significativos corn panes relacionadas.

Consequentemente, os resultados de suas operaçOes podern ser diferentes daqueles que seriarn
obtidos de transaçOes efetuadas apenas corn partes Mo relacionadas. Nossa opiniAo Mo conbérn
ressalva relacionada a esse assunto.

Presidente Prudente, 20 de abril de 2015.
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GaIvo Engenharia S.A. - can recuperaçâo judicial

Demonstracoea do resultados

Exercicios linda, cos 30 de da.mbro It 2014 t 2013

(En. milliares de Penis)

Hong	 Coonnlidsdn
20(4	 1053

(on croisdona
2014	 2003

Reed's operacirunsi liqoldo

Costa dos neniços prostndos

Laces brolo

Dcopnsn opcnciit ntis
Admioisloatisas c gefais
Cairo, recoils (drspcsos( ligaidos

Resullndo on's d's roccilan (ilspaas) Itnsncdt*s Iiqoi ilaneimpostos

Receilso finsceirit
Ocspcsas f,n,oceir,o

Rosolinilo ii non cairn hg o ide

Piiriicipncini moo metes dna empress' imsosmidan par eqoloakucia pntrimoninl

Rtnnliada ants dos im00510s

mi posts de rendnr canoe) 6*io sod .1 canto Is
Iciposiode rrndnc conthbaic)n aothm dil&dos

Reoultod omloeoerdcio

Resnhtndotlrib.ia ci nos:
Acicaisles cosinoladores
Acinniolna nlocoolrolodoeos

Rcsnhl.do doecerddo

	

3.560.076	 3363.509

	

(2.513.904)	 4)230 905)

	

I (51.092	 524(0 I

	

(254.334)	 (190.143)

	

11.471	 3.201

	

(241.063)	 ()06162)

	

Si (.229	 337.339

	

37.762	 17,592

	

(100.461)	 (92 043)

	

((42999)	 (74460)

	

(4.337)	 (23.026)

	

663.703	 2570453

	

((II)	 ((SLIM)
IS	 (239.433)	 (10500)

	

424.237	 203.461

	

424.237	 203.466
(3)

	

424.237	 201461

	

3.540.227	 3.7(9.2)1

	

(1.333)4)	 (3.227.7)3)

	

I .034.593	 191.631

	

(241.171)	 ((79.042)

	

9051	 2.06)

	

(232.120)	 (176051)

	

002 773	 315.550

	

36.019	 16,292

	

(176.061)	 (07.6/24)

	

(140.042)	 (71.322)

	

(670)	 ()5154)

	

661.261	 220.974

	

(390)	 (6.397)

	

4226.634)	 (10911)

	

424.237	 2(3.466

	

424.237	 207.466

	

424.237	 203.464

A, 	 puicalivns tic pa roe inttgrahs(e dos dtmannlracôen flnaortirns

I.



0O2fln

Galväo Engenharia S.A. - em recuperação judicial

DemonstraçUes de resultados abrangentes

Exercicios firidos em 31 do dezembro do 2014 e 2013

(En: nd/barn de Reals)

Consolidado	 Cositroladora

	

2014	 2013	 2014	 2013

Resultado do exenkio anita da participacbo dos acionistas nSa controladores 	 402.237	 203461	 401237	 203466

Varçio cambial de conversSo de opeiiçôes no exterkir 	 6.427	 2459	 6427	 2.459

Resultado abrangente total	 408664	 205.920	 408.664	 205.925

Resultado abrangente atribuivel sos,
AcioSias cocitrobdores	 408.664	 205925	 408.664	 205925
Aciossisias nio costroladorts 	 -	 (5)	 -	 -

Resultado abrangente total 	 408.664	 205.920	 408.664	 205.925

As nol,a	 sw pwie inli,ante dm dirnonsics,ocs rinsnwiras
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Galvão Engenharia S.A. - cm rccuperaçio judicial

DemonstraçOes dos filaxos do Cain - enétodo indirelo

Exercicios Ondos em 31 di deatmboo di 2014 e 2013

(Eon n(har de Reals)

Cons otidado	 Contisladooa
1014	 1013	 1014	 2013

flit,0 dccx. dan seividades operaci000is
Renialtado do eaercicio
Ajits Its parr

Provisao part cr44110 & Iiqththcao de,dosa
Deprecia do e arsorlizaclo
Resultado na venda de 'rxiHimdi e itsianiavel
Resultado da equivalencia patriasbI
Provoso peel cOolisgencmu
losposicis de rends e cernrd,oiflo social Minoan
Provis6o to perdas corn thras
Juice itnconiths di emçscdslitreo e frnarscuaiantos
Retflo de ajistr di avaliaçao pairiamosnial
Irnçosto di rcrsda e conerbaicao social prondsionat

Aunsenic em crnntas areceber e outran receFiveja
Aun,enio esieques
Reducao em itnposios e cnsieObtic(eserecuperaa
(Atarnenio) reduc)o em adianIaenlo a Icaoecedor
(Aunserito) redocio ens despesas aaiecedas
Reduclo (asesuenlo) em atisos maclids pars nrda
Aurrierslo (rediaclo) em edmntannento 44 clentes
Autsmnto (rediaçio) em fomecedecee c ontras genial a pagar
(Rethtflo) ens provisoes e ertargcn orabalasias
Aurnenlo (rediaclo) eisa obrlgacOes locab
(Redaclo) ausienio em passirso maiidos pare strode

Juran pagos di eapanisii'ncs e fasanciamensos
Irrposro di neisda e conirgiuiçlo social papas

Fluaco di cain previniente dan atisrid.des opt racionais

Pisces 44 cxa dan allvidades deiaveniiasiealos
Aquisigao de i,vesthsuenito
AquiaigOes de aiivos ñthihn&
Aqtisicôes di aiisohtanvrI
Diidene1os e jun01 cdxc capital procia recebidccs

Flnao di cuiaaus.do nan aiividades diinvestinaentes

Fiuiao di caine dan alividade di Gnaaaciame lion
Emprdstimos e fin arscsmeerea tonmó,s

•	 Pa1anientos di en,reo sass e fn,anciameutos
Debentures eanitiths
Diatribiglo desproporciasal di becras
Danidends papas
Aqsisic)o de parsictaclo deraAocontcobdores
Aumenlc di adiansansenac pare (auto aumento dccaoitat

n,,.. d, coma tusado nan) pro venienie dan atividades di I nanciansinlos

(RrduçOu) ainmenlo liquido em cci sac eqinist ulentes di cain

Demonslnclo do crn'sae eqaaivaleusles di cm..
Carsaecqsantenvexdecamaem r±jaaseeo
EltOn de vanaclo caunical do ccoseanio di operpe(nsnoeslerior

Cain reqouivalentes decaisaern 31 de dezembrs

Aun,iluscsphauiisi sstpa'sc*eopastcdas dossnenlancans 1eeeas

	

402.131	 203.461	 402.237	 203.466

	

(37.808)	 1.727	 (35.505)	 1.727

	

79.845	 52.9(12	 55.017	 43.141

	

10.379	 51.871	 9245	 49.120

	

4.537	 25826	 670	 15,254

	

(3.921(	 16834	 (5920)	 16134

	

261.435	 11501	 250.634	 11921

	

3.939	 3.959

	

71.076	 53.892	 72.921	 62690

	

4.637	 4.637

	

III	 15.484	 390	 6.517

	

(1.010.670)	 (10848)	 (1.094.54)	 (95.481)

	

(14.244)	 (10830)	 (14 220)	 (10.94))

	

1.403	 5980	 1.599	 3.241

	

(73.487)	 136445	 (61.493)	 75.254

	

(1.417)	 4.616	 (1.013)	 3.978

	

20.076	 (20076)	 12.747	 (12.747)

	

24.529	 (114.994)	 21.272	 (163.543)

	

341.056	 (74.057)	 344.170	 (19.484)

	

(22874)	 (2.734)	 (30077)	 (2.151)

	

108.291	 (29572)	 '08 223	 (26.760)

	

(6321)	 6.321

	

(46748)	 (32.515)	 (50.276)	 (1).439)

	

(5.9259	 (10,101)	 (390)	 (6.587)

	

30.207	 205.681	 21224	 135,553

	

(4.526)	 (29.631)	 (8.816)	 23.732
2%	 (23.315)	 (73.918)	 14623)	 (70.237)

	

(6590)	 -	 (7.233)
5.511

	

(22.490)	 ('90.139)	 (17.928)	 (53.731)

	

428 973	 331.261	 512.173	 231.756

	

(281.317)	 (238 195)	 (271.108)	 (230.312)

	

115.000	 t0®	 1900	 205.000

	

(9.099)	 -	 (9099)
(767	 )	 (218 M)	 (767,100)	 ODO)

(1908)

	

247.306	 .	 2473%

	

(435,422)	 113.273	 (425.935)	 121 651

	

(427.615)	 313815	 (428.639)	 203.466

	

157. M	 440.924	 643 72'	 437.7%

	

.790	 2459	 1.780	 2.459

	

23(373	 657.191	 216872	 643.721



Galpdo Engenharia S.A. —em recuperaçâo judicial
Demonstraçoesflnancefras em

31 de dezembro 2014 e 2013

Notas explicativas as demonstraçoes financeiras

(Em milk ares de Reais)

Contexto operacional
A Companhia localizada na Rua Gomes de Carvaiho no 1.510,20 andar, São Paulo - SF, é urna
sociedade anônima de capital fechado corn o objeto social: (a) execução de obras e serviços de
engenharia civil, per conta própria ou de terceiros; (b) exploracao da indüstria da construçAo
civil e construção pesada; (c) execução de estradas vicinais; (d) abastecimento de água,
saneamento, drenagem e irrigacão; (e) aluguel de equipanientos, comércio e representação de
materlais para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) pesquisa, lavra, beneficiamento e
cornercialização de substâncias minerals, em todo território nacional; (h) serviços de dragagern,
transporte e navegação lacustre, fluvial e maritirna; (i) varrição, coleta, remoção e incineração
de residuos sOlidos; (j) serviços de elaboração de projetos para obras de construção civil e
construç.ào pesada, projeto, coristruçäo, execução, implantacão e operação de aterros sanitários;
(k) execução de obras e serviços de engenharia elétrica, por conta prapria ou de terceiros; (I)
construção e montagem de gasodutos e oleodutos, montagern industrial de plantas diversas,
inclusive petroquirnicas e refinarias de petrOleo, construçäo e montagem de plataformas
maritirnas para exploraçao de petráleo; (rn) prestacao de serviços de operação, implantacão,
manutenção, assisténcia técnica e todos e quaisquer outros serviços complementares, auxiliares,
conexos e/ou correlates relacionados a distribuiçao de gas natural e de combustiveis em geral;
(n) arniazenamento de materiais de construção civil e de materlais de redes de gas de
propriedade de terceiros; (o) irnportação e exportacão de materiais para construçào, máquinas e
equipamentos aplicáveis a qualquer das atividades relacionadas no presente objeto, bern como
de suas peças e pades; (p) irnportacão e exportacão de serviços de engenharia civil em geral, em
especial a execução de projetos e a construção e implantaçao de todo tipo de obra, per conta
própria on de terceiros; (q) participação em outras sociedades, comercials, civis e
concessionãrias de serviços pUblicos, come sócia, acionista ou cotista, hem corno em consórcios
que tenharn per objeto quaisquer das atividades mencionadas nos itens (a) a (p) acima.

Entidades da controladora
As operaçOes da Companhia são representadas substancialniente pela sua participação nas
empresas a seguir relacionadas:

Pnrtidpacio

Control.das /coligadas
	 Pal,	 Conirule

	 2014
	

2013

5 Visa Part,cipacises Wa
	 Bras"	 Corcparsilhado

	 3371%
	

32.71%

CalvSs to4slira. Eq,onaç5oe importagdo Ltda. 	 Brasil	 Bird0
	 99.90%

	
99.900/.

CAB - Sistema Produior Alto Title S A
	

Brsail	 -
	 5.000/.	 5.00%

ACT Cornércio Varejiata de Equspanasros eM mthais de Conslnc5o Lida Brasil 	 Compartilbado
	 33.33%	 3333%

GaisSo Ej'nharia SA. - Sucursa] dcl Pens 	 Pais	 Direto
	 I 00.00%

	
O000/n

indUstria Naval de pcnanbuwSA.	 Brasi]	 Compmtilhlo
	

50,00°/n	 5000%

Arena Castelso Operadora do E,tadio S.A	 Brasil	 Dfrcto
	

9300%

Oa]vSo CeatSo Sac Scviços do Entrescnirnaito Wa	 Brasi]	 Oirao
	 85.00%

	
85.00%

Ca]vSo Concessoes Rodoviasias PaslicipacOa S 	 Bras1'	 Direto
	

00.00%

(I)	 Controlada class (ficada como disponivel parc venda em 2013 e efetivamente alienada em 2014.
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Galvdo Engenharia S.A. - em recuperaçdo judicial
Demons%racàes finance/rag em

31 de dezembro 2014 e 2013

Base de preparacão

a. Declaração de conforrnidade (corn relaçâo as normas do CPC)
As demonstraçOes financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo corn as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos
pelo Cornité de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A ernissAo das demonstraçOes financeiras individuais e consolidadas da Companhia fol
autorizada pela AdministraçAo em 20 de abril de 2015.

Detalhes sobre as politicas contábeis do Grupo, incluindo as rnudanças durante o ano, estão
apresentadas rias notas explicativas no 7 e 6, respectivamente.

4 Moeda funcional e moeda de apresentacäo
Estas demonstraçOes financeiras individuals e consolidadas estào apresentadas em Reals, que d
a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o rnilhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma.

5 Uso de estimativas e julgamentos
Na preparacAo destas dernonstraçoes financeiras individuals e consolidadas, a Administraçao
utilizoujuigarnentos, estimativas e prernissas que afetam a aplicacao das polIticas contabeis do
Grupo e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podern divergir dessas estimativas.

As estimativas e prernissas são revisadas de forma continua. As revisOes das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a) Julgarnentos
As informaçOes sobrejulganientos realizados na aplicaçao das politicas contábeis que tern
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstraçOes financeiras individuals e
consolidadas estão incluidas nas seguintes notas explicativas:

.	
• Nota explicativa 8 (a) - consolidaçào: deterrninaçao se o Grupo detém de fato a controle

sabre urna investida e a classificação de negócios em conjunto; e
Nota explicativa 8 (m) - classificaçao de arrendarnento mercantil.

b) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informacUes sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuam urn
risco significativo de resultar ern urn ajuste material no exerciclo a findar-se em 31 de dezembro
de 2015 estão incluidas nas seguintes notas explicativas:

• Nota explicativa no 10— realização do contas a receber e outros recebiveis;
• Nota explicativa no 12— vida ütil do ativo imobilizado;
• Nota explicativa no 15 —reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro

tributável fuluro contra o qua] prejuizos fiscais possam 5cr utilizados; e
• Nota explicativa no 16 - reconhecimento e rnensuração de provisOes para contingéncias:

principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saidas de recursos.
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Galvao Engenharia S.A. - em recap era cáo judicial
Demonstracoesfinanceiras em

31 de dezembro 2014 e 2013

Mensuraçao do valor justo
Urna sdrie de politicas e divulgaçOes contábeis do Grupo requer a mensuração dos valores
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros.

o Grupo estabeleceu urna estrutura de controle relacionada a mensuração dos valores justos.
Isso inclui urna equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as
mensuraçOes significativas de valor justo.

o Grupo revisa regularmente dados nao observáveis significativos e ajustes de avaliaçAo. Se a
informação de terceiros, tais corno cotaçOes de corretoras ou serviços de precos, d utilizada para
mensurar os valoresjustos, entâo a equipe de avaliação analisa as evidéncias obtidas de
terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliaçOes atendem os requisitos do CPC,
incluindo o nivel na hierarquia do valorjusto em que tais avaliaçOes devem ser classificadas.

Ao mensurar o valorjusto de urn ativo ou urn passivo, o Grupo usa dados observaveis de
rnercado, tanto quanto possivel. Os valoresjustos são classificados em diferentes nIveis em
uma hierarquia baseada nas inforrnaçoes (inputs) utilizadas nas tdcnicas de avaliação da
seguinte forma:

• Nivel 1: preços cotados (nao ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idénticos.
• Nivel 2: inputs, exceto os preços cotados incluidos no nivel 1, que são observaveis para o

ativo ou passivo, diretamente (precos) ou indiretamente (derivado de precos).
• Nivel 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observdveis de

mercado (inputs nao observaveis).

O valor justo que é determinado para passivos financeiros, é calculado baseando-se no valor
presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pelataxa de mercado dosjuros
apurados na data de apresentaçAo das dernonstraçoes financeiras.

Os dernais valores contabeis referentes aos instrurnentos financeiros constantes no balanço
patrimonial, quando comparados corn os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação
em um mercado ativo on, na auséncia destes, corn o valor presente liquido ajustado corn base na

S	 taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus corespondentes
valores de mercado.

O Grupo reconhece as transferências entre niveis da hierarquia do valorjusto no final do
periodo das demonstraçoes financeiras em que ocorrerarn as rnudanças. Não ocorreram
transferéncias entre niveis a serem consideradas em 31 de dezembro de 2014.

Base de mensuraçAo
As demonstraçOes financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico corn exceção dos instrurnentos financeiros não derivativos designados pelo vatorjusto
por meio do resultado.

Mudanças nas polIticas contábeis
0 Grupo avaliou os seguintes novos pronunciarnentos e revisOes de pronunciamentos, corn data
de aplicação inicial em 10 dejaneiro de 2014:
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a) ICPC 19/ IFRIC 21 - Tributos;
b) CPC 38 / LAS 36 (Alterada) - DivulgaçOes sobre o valor recuperável de ativos nAo financeiros; e
c) OCPC 7 - Notas explicativas.

A aplicacao dessas alteraçOes nAo gerou impacto sobre estas demonstraçOes financeiras
individuals e consolidadas.

Principals poilticas contábeis
0 Grupo aplicou as politicas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercicios apresentados nessas demonstraçOes financeiras individuals e consolidadas.

a) Base de consolidaçâo

(1) Combinaçôes de negócios
Cornbinaçoes de negócio são registradas utilizando o método de aquisiçAo na data em que o
controle é transferido para o Grupo. A contraprestação de aquisição transferida d geralmente
mensurada ao valorjusto, assirn corno os ativos liquidos identificaveis adquiridos. Qualquer
ágio que surja na transação d testado anualmente para perda por reduçAo ao valor recuperavel.
Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos irnediatamente no resultado. Os custos de
transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados a
emissão de instrumentos de divida ou patrimônio.

(ii) Participa ção de acionistas nOc-controladores
0 Grupo elegeu mensurar qualquer participação de nao-controladores nas adquiridas pela
participacão proporcional nos ativos lIquidos identiflcáveis na data de aquisiçâo.

Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiaria que não resultem em perda de controle
são contabilizadas como transaçOes de patrirnônio liquido.

(ii:) Controladas
0 Grupo controla urna investida quando estã exposto a, ou tern direitos sobre, retornos variáveis
decorrentes de seu envolvimento corn a investida e tern a capacidade de afetar esses retornos por
mein de seu poder sobre a investida. As demonstraçfles financeiras de controladas são incluidas
nas dernonstraçOes financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia ate a
data em que o controle deixa de existir.

Nas demonstraçOes ftnanceiras individuals da Controladora, as informaçOes financeiras de
controladas e controladas em conjunto são reconhecidas através do mdtodo de equivaléncia
patrimonial.

(h) Investimentos em entidades contabilizadas pelo melody do equivaléncia patrimonial
Os investimentos do Grupo em entidades contabilizadas pelo método cia equivaléncia
patrimonial compreendem suas participaçOes em empreendimentos controlados em conjunto
(join! ventures).

Urna entidade controlada em conjunto consiste em um acordo contratual atravCs do qual o
Grupo possui controle compartlihado, onde o Grupo tern direito aos ativos liquidos do acordo
contratual, e não o direito aos ativos e passivos especificos resultantes do acordo.

13
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Os investimentos controlados em conjunto são contabilizadas por rneio do método da
equivaléncia patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qua]
inclui os gastos corn a transaçAo. Após o reconhecimento inicial, as demonstraçOes financeiras
consolidadas incluem a participaçAo do Grupo no lucro ou prejuizo do exercicio da investida ate
a data em que a controle conjunto deixar de existir.

(v) Transaçöes eliminadas na consolidaçdo
Saldos e transaçOes intragrupo e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transaçOes entre entidades do Grupo são elirninados. Ganhos nao realizados oriundos de
transaçOes corn investidas registradas por equivaléncia patrimonial são eliminados contra o
investimento na proporção da participação em cada investida. Perdas não realizadas são
elirninadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos nAo realizados, mas somente na
extensão em que nào haja evidéncia de perda por reduçao ao valor recuperável.

b) Receita operacional

(z) Venda de bens
A receita operacional da venda de bens 6 reconhecida quando (I) as riscos e beneficios mais
significativos inerentes a propriedade dos bens forem transferidos para a comprador, (ii) for
provavel que as beneficios econômicos financeiros fluirào para. a Grupo, (iii) os custos
associados e a possfvel devolucao de mercadorias puderem ser estirnados de maneira confiável,
(iv) não haja envolvirnento continuo corn os bens vendidos, (v) o valor da receita operacional
possa ser mensurado de maneira confiável. A receita 6 medida liquida de devoluçoes, descontos
comerciais e bonificaçoes.

o momento da transferéncia dos riscos e beneficios varia dependendo das condiçOes individuais
do contrato de venda.

(ii) Prestaçflo de serviços
0 Grupo reconhece a receita corn a prestaçAo de serviços corn base no estágio de conc]usAo do
serviço na data do balanço. 0 estãgio de conclusão 6 avaliada por referência as avaliaçoes de
percentual de trabalhos realizados.

(iii) Contra/os de cons/ru çãü
A receita dos contratos de construção compreende a valor inicial acardado no contrato acrescido
de quaisquer variaçOes decorrentes de solicitaçoes adicionais, reivindicaçoes e pagamentos de
incentivos contratuais, na medida em que seja provàvel que irão resultar em receita e possarn ser
mensuradas de forma confiavel.

Quando o resultado de urn contrato de construçAo pode ser estimado de maneira confiável, a
receita do contrato 6 reconhecida no resultado na proporção do estãgio de conclusão do
contrato. 0 estágio de conclusão 6 avaliado por referéncia as avaliaçOes de percentual de
trabalhos realizados. Quando a resultado nãa pode ser estimado de maneira confiavel, a receita
do contrato 6 reconhecida apenas na extensão dos custos do contrato que são prováveis de serem
recuperados.

As despesas do contrato são recanhecidas quando incorridas, a menos que criem urn ativo
relacionada a atividade futura do contrato. As perdas esperadas em urn contrato são
reconhecidas imediatamente no resultado.
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c) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras do Grupo compreendern:

• juros sobre aplicaçOes financeiras;
• variação cambial;
• descontos obtidos e concedidos;
• tarifas bancãrias; e
• despesas corn juros sobre empréstirnos e financianientos.

As receitas e a despesas financeiras são reconhecidas no resultado através do mdtodo dosjuros
efetivos.

U) Moeda estrangeira

(:) Transaçöes em moeda estrangeira
Transaçoes em moeda estrangeira são convertidas pan as respectivas moedas funcionais das
entidades do Grupo pelas taxas de câmbio nas datas das transaçOes e as diferenças resuitantes
são reconhecidas no resultado.

(ii) Opera cöes no exterior
Os ativos e passivos de operaçOes no exterior são convertidos para o Real as taxas de cAmbio
apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de operaçOes no exterior são convertidas
para Real as taxas de câmbio apuradas nas datas das transaçöes.

As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão pam moeda de apresentação são
reconhecidas em outros resultados abrangentes e acurnuladas em ajustes de avaliaçao
patrimonial no patrimônio liquido.

e) Beneficios a empregados

(i) BeneJ.Tcios de curio prazo a empregados
ObrigaçOes de benefIcios de curio prazo a empregados são reconhecidas corno despesas de

•	 pessoal conforrne o serviço correspondente seja prestado. 0 passivo d reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha urna obrigação legal ou construtiva de
pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação
possa ser estirnada de maneira confiável.

(ii) Piano de contribuiçöo definida
As obrigaçOes por contribuiçOes aos pianos de contribuiçAo definida são reconhecidas no
resultado como despesas corn pessoal quando Os serviços relacionados são prestados pelos
ernpregados. As contribuiçOes pagas antecipadarnente são reconhecidas como um ativo na
extensão em que urn ressarcimento de caixa ou urna redução em futuros pagamentos esteja
disponIvel. 0 Grupo não possui outros beneficios pós-emprego.

1) Imposto de renda e contribuiçao social
0 imposto de renda e a contribuição social do exercicio corrente e diferido são caiculados corn
base nas alIquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributavel excedente de
R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável pam a contribuiçAo
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social sobre a lucro Ifquido, e considerarn a compensaçAo de prejuizos fiscais do imposto de
renda e a base negativa de contribuiçao social, lirnitada a 30% do lucro tributAvel anual.

A despesa corn imposto de renda e contribuiçAo social compreende as parcelas correntes e
diferidas. 0 imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejarn relacionados a combinaçao de negócios ou a itens diretarnente reconhecidos no
patrimônio liquido ou em outros resultados abrangentes.

(z) imposto corrente
0 imposto corrente e o imposto a pagar ou a receber calculado sabre o lucro ou o prejuizo
tributável do exercicio e qualquer ajuste acs impostos a pagar corn relacao aos exercicios
anteriores. E mensurado corn base nas taxas de impostos decretadas ou substantivarnente
decretadas na data do baanço. 0 imposto corrente também inclui qualquer imposto a pagar
decorrente da declaraçao de dividendos.

o imposto corrente ativo e passivo são compensados somente se alguns critérios forem
atendidos.

(ii) Imposlo d[erido
0 imposto diferido e reconhecido corn relação as diferenças tempordrias entre os valores
contabeis de ativos e passivos para fins de demonstracOes financeiras e os correspondentes
valores usados para fins de tributacao.

Urn ativo de imposto de renda e contribuição social diferido d reconhecido em relaçAo aos
prejuizos fiscais, créditos fiscais e diferencas temporarias dedutiveis não utilizadas na extensão
em que seja provável que lucros futuros sujeitos a tributaçao estejam disponiveis e contra os
quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados
a cada data de balanço e são reduzidos na extensAo em que sua realização não seja mais
provável.

o imposto diferido é mensurado corn base nas alIquotas que se espera aplicar as diferencas
temporárias quando estas forem revertidas, baseando-se nas alIquotas que foram decretadas ou

.	 substantivamente decretadas ate a data do balanço.

A mensuração do imposto diferido reflete as consequências tributárias que seguiriam a maneira
sob a qua] a Grupo espera recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos.

o imposto diferido ativo e passivo são compensados somente se alguns critdrios foreni
atendidos.

g) Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizAvel liquido. Os
estoques são avaliados ao custo médio de aquisicAo que não excede o valor de mercado.

h) Imobilizado

(z) Reconhecimento e mensuraçdo
ltens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acurnulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
(impairment).

gn
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Quando partes significativas de urn item do imobilizado tern diferentes vidas üteis, são
registradas como liens individuals (componentes principais) de irnobilizado.

Ganhos e perdas na alienaçAo de urn item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

(ii) Cuslos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que beneficios econôrnicos
futuros associados corn os gastos sejam auferidos pelo Grupo. Gastos de manutenção e reparos
recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

(11) Depreciaçdo
A depreciação é calculada para amortizar o custo de liens do ativo irnobilizado, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o rnétodo linear baseado na vida ñtil estirnada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pela vida Otil
estirnada do bern jã que o Grupo obterá a propriedade do bern ao final do prazo do
arrendamento.

As vidas (iteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

• Máquinas, apareihos e equiparnentos	 10 anos
• Moveis e utensilios 	 10 anos
• Cornputadores e periféricos	 5 anos
• Equipamento de campo	 17 anos
• Veiculos	 17 anos
• lnstalaçOes	 17 anos
• Equipamentos especiais 	 11 anos
• EdificaçOes	 25 anos

Os métodos de depreciação, as vidas üteis e os valores residuals são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

S
	

I) Ativos intangiveis

(:) Reconhecirnento e mensuraçdo
Ativos intangiveis que são adquiridos pelo Grupo e que tern vidas Oteis finitas são mensurados
pelo custo, deduzido da arnortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperãvel.

(ii) Gas/os subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados sornente quando aurnentam os futuros beneficios
econôrnicos incorporados no ativo especifico ao qual se relacionani. Todos os outros gastos são
reconhecidos no resultado.

(ii:) A nzortizução
Arnortização e calculada para amortizar o custo de itens do ativo intangivel, menos seus valores
residuals estimados, utilizando o método linear baseado na vida ütil estimada dos itens. A
amortização éreconhecida no resultado.
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Os métodos de arnortização, as vidas Uteis e os vaiores residuals são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

j) Instrumentos financeiros
0 Grupo classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por mein do resultado e empréstimos e recebIveis.

O Grupo classifica passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros.

(1) Ativos e passivosfinanceiros niTh derivativos - reconhecUnento e desreconhecimento
0 Grupo reconhece os emprdstimos e recebiveis e instrumentos de divida inicialmente na data
em pie foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na
data da negociação.

O Grupo desreconhece urn ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expirarn, ou quando o Grupo transfere os direitos ao recebiniento dos fluxos de caixa
contratuais sobre urn ativo financeiro em uma transação na qua] substancialmente todos os
riscos e beneficios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação
que seja criada ou retida pelo Grupo em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecidacorno
um ativo ou passivo separado.

O Grupo desreconhece urn passivo financeiro quando sua obrigaçao contratual e retirada,
cancelada ou expirada.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor liquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha o direito legal de compensar os valores e
tenha a intenção de liquida-los em urna base liquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
si mul taneamente.

(ii) Ativosfinanceiros nöo derivativos - mensuraçdo

Ativos linanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Urn ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valorjusto por rneio do resultado caso
seja classificado como mantido para negociação, on seja, designado como tat no momento do
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme
incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valorjusto por melo do resultado são
mensurados pelo valorjusto e mudanças no valorjusto desses ativos, incluindo ganhos corn
juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercicio.

Ativos financeiros designados como pelo valorjusto por rneio do resultado cornpreendem
aplicacOes financeiras registradas em caixa e equivalentes de cain

Empréstimos e recebIveis
Esses ativos são reconhecidos iniclairnente pelo valorjusto acrescido de quaisquer custos de
transação atribuiveis. Após o reconhecimento inicial, os ernprdstimos e recebIveis são medidos
pelo custo amortizado utilizando o mdtodo dosjuros efetivos, decrescidos de qualquer perda por
reduçao an valor recuperãvel.
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Os empréstirnos e recebiveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros
recebiveis.

Caixa e equivalentes de caixa
Nas dernonstraçäes de fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem saldos negativos de
comas garantidas que são exigiveis imediataniente e são pafle integrante da gestão de caixa do
Grupo.

(iii) Passivosfinanceiros nao derivativos - mensuraçdo
Passivos financeiros nao derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valorjusto deduzido de
quaisquer custos de transação atribuIveis. Após o reconhecirnento inicial, esses passivos
financeiros são mensurados pelo custo arnortizado utilizando o método dos juros efetivos.

O Grupo possul os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos
e debentures, fornecedores e outras comas a pagar.

(iv) Capital social

Açoes ordinárias
AçOes ordinárias são classificadas corno patrirnônio lfquido. Custos adicionais diretamente
atribuiveis a ernissAo de açOes são reconhecidos como deduçAo do patrimônio liquido,
deduzidos de quaisquer efeitos tributarios.

k) Retlução an valor recuperável (impairment)

(:) Ativosfinanceiros nao-derivativos
Ativos financeiros nAo classificados como ativos financeiros ao valorjusto por melo do
resultado, são avaliados em cada data de balanco para determinar se ha evidencia objetiva de
perda por redução ao valor recuperavel.

Evidéncia objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:

• inadimpléncia ou atrasos do devedor;
• reestruturação de urn valor devido ao Grupo em condiçOes não consideradas em condiçOes

normals;
• indicativos de que o devedor ou ernissor ira entrar em faléncia;
• mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
• o desaparecirnento de urn mercado ativo para o instrumento; ou
• dados observãveis indicando que houve urn declinio na mensuração dos fluxos de caixa

esperados de urn grupo de ativos financeiros.

(ii) Ativos ndofinanceiros
Os valores contabeis dos ativos não financeiros do Grupo, que flO os estoques e o imposto de
renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada data de balanço para apurar se
ha indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tall indicação, entAo o valor recuperãvel
do ativo d estimado.
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Para testes de reduçao ao valor recuperavel, os ativos são agrupados no menor grupo possivel de
ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso continuo, entradas essas clue são em grande parte
independentes das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs (unidades geradoras de caixa).

O valor recuperável de urn ativo ou UGC é o major entre seus valores em uso ou seu valor justo
menos custos para vender. 0 valor em uso e baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados ao seu valor presente usando-se urna taxa de desconto antes dos impostos que
reflita as avaliaçoes atuals de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos especificos do
ativo ou da UGC.

(Jrna perda por reduçao ao valor recuperavel é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável. Perdas por reduçao ao valor recuperável são reconhecidas no
resultado e revertidas somente na extensão em que o valor contabil do ativo não exceda o valor
contàbil que teria sido apurado, liquido de depreciaçao ou amortizaçào, caso a perda de valor
não tivesse sido reconhecida. Perda por reduçAo ao valor recuperável relacionada ao ágio não d
revertida.

A administração do Grupo não identificou qualquer evidéncia quejustificasse a necessidade de
provisão para recuperabilidade em 31 de dezembro de 2014 e 2013.

I) Provisôes
As provisOes são determinadas por mein do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliaçOes atuais de mereado quanto an valor do
dinheiro no tempo e riscos especificos para o passivo. Os efeitos do desconto a valor presente
são reconhecidos no resultado como despesa financeira.

(:) Contralos onerosos
Uina provisão para contratos onerosos e mensurada a valor presente pelo menor valor entre o
custo esperado na rescisão do contrato e o custo liquido esperado caso o contrato fosse mantido.
Antes da provisão ser constituida, o Grupo reconhece qualquer perda por reduçao ao valor
recuperável dos ativos relacionados aos contratos.

m) Arreridamentos

(i) A livos arrendados
Ativos mantidos pelo Grupo sob arrendameritos que transferem substancialmente todos os riscos
e beneficios de propriedade são classificados como arrendarnentos financeiros. No
reconhecimento inicial, o ativo é mensurado por montante igual an menor.entre 0 seu valorjusto
e o valor presente dos pagamentos mjnimos do arrendarnento. Após o reconhecimento inicial, o
ativo é contabilizado de acordo corn a politica contábil aplicavel ao ativo.

(ii)Pagamentos de arrendamentos
Os pagarnentos rninimos de arrendarnento efetuados sob arrendarnentos financeiros são
alocados como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas financeiras são
alocadas em cada periodo durante o prazo de arrendamento visando produzir uma taxa periOdica
constante dejuros sobre o saldo remanescente do passivo.

n) Novas regras e interpretaçOes ainda não adotadas
Uma série de novas nomias, alteraçOes de norrnas e interpretacôes serão efetivas Para exercicios
iniciados após J 0 dejaneiro de 20] 4 e não foram adotadas na preparação destas dernonstraçoes
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financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para o Grupo estão mencionadas abaixo. 0
GTupo no planeja adotar esta norma de forma antecipada.

WItS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)
A IFRS 9, publicadaemjuiho de 2014, substitui as orientaçOes existentes na lAS 39 Financial
Instruments: Recognitionand Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuraçao). A IFRS 9 mcml orientação revisla sobre a classificacAo e mensuraçào de
insirumentos financeiros, incluindo urn novo modelo de perda esperada de crédilo para o cálculo
da reduçao ao valor recuperãvel de ativos financeiros, e novos requisites sobre a conlabilizaçao
de hedge. A norma mantdm as orientaçOes existentes sobre o reconhecimento e
desreconhecirnento de instrurnentos financeiros da lAS 39.

A IFRS 9 é efetiva para exercicios iniciados em on após 10 dejaneiro de 2018, corn adoçào
antecipada permitida.

IFRS 15 Revenuefrom Contracts with Customers (Receita de Contratos corn Clientes)
A IFRS 15 exige que uma entidade reconheça o montante da receita refietindo a contraprestaçào
que se espera receber em troca do contro]e desses hens ou serviços. A nova norma vai substituir
a major pane da orientaçao detaihada sobre o reconhecimento de receita que existe atua]mente
em IFRS e U.S. GAAP quando a nova norma for adotada. A nova norma é aplicavel a partir de
on apOs 2° dejaneiro de 2017, corn adocão antecipada permitida pela IFRS. A norma podera 5cr
adotada de forma retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos. 0 Grupo estã
avaliando os efeitos que o JFRS 15 vai ter nas demonstraçOes financeiras e nas suas
divulgacOes. 0 Grupo ainda nào escolheu o método de transiçào para a nova norma e nern
determinou os efeitos da nova norma nos relatórios financeiros atuais.

9	 Caixa e equivalentes de caixa

Consolidado	 Controladora

	

2014	 2013	 2014	 2013

Cam e bcos	 157.137	 205.270	 141636	 191.793

AplicacOes uinmiceiras 	 74.236	 451.928	 74.236	 451.928

.

	 Total	 231.373	 657.198	 216.872	 643.721

As aplicaçOes financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversiveis em urn
rnontante conhecido de caixa e sujeitas a urn insignificante risco de mudança de valor.

10	 CoMas a receber e outros recebiveis

Contas a reccbc - privado

Comas a rozebes - püblico

Panes relacionadas

O.U. contas
Total

Consolidado

Not.	 2014	 2013

	

257.739	 116.519

	

1.581.374	 627.570

Il	 28.115	 11.843

	

41.655	 34.473

	

1.908.883	 790.405

Con troladora

	

2014	 2013

	

238.365	 104,523

	

1.581374	 627.570

	

55.557	 21.258

	

41.562	 33.848

	

1.916.858	 787.199

Ativo circtjlanie	 .895.260	 771.117	 1.898.372
	

758.56!

Ativon8ocircu lame	 13.623	 19.288	 18.486
	

28.638
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11	 Investimentos
A Companhia registrou urna perda de R$ 670 no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2014
(R$ 15.254 em 2013) de equivaléncia patrimonial de suas controladas, coligadas e controladas
em conj unto. 0 Grupo registrou uma perda de R$ 4.537 no exercicio findo em 31 de dezembro
de 2014 (R$ 25.826 em 2013) de equivalencia patrimonial de seus empreendimentos
controlados em conjunto.

Nenhuma das controladas e empreendimentos controlados em conjunto contabilizados pelo
método de equivaléncia patrimonial tern suas açOes negociadas em bolsa de valores.

o quadro abaixo apresenta urn sumãrio das informaçOes financeiras de investimentos em
controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto.

a) ComposiçAo dos investimeutos -con troladora

Controladora

	

2014
	

2013

5 VS ParticipaOes Lida
	

2,775
	

1.135

Calvin Logislka, Exportacao e Imporzaco Lida
	

41,142
	

42.511

CAB Sislema Produtor Also Tielé SA.	 3.786
	

7.735

CiaIvao Ennharia SA. - Sucursal del Pen, 	 25206
	

15675

Ga]vao Concessoes Rodovitias Participacas S(A

Total
	

72.910
	

67.056

b) Provisão para perdas em investimentos - consolidado e controladora

2014
	

2013

ACT Comthrcio Varejista de Equipamentos e Mal erlais de Constniço Lida
	

6.822
	

6327

Galvao GestAo Sete Servicos de Entretenimento Lida. 	 2.725

IndUstria Naval de Pernambuco S.A.

Total
	

9.547
	

6.328

C
12
	

Imobilizado
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Provisäo para redução ao valor recuperável
De acordo corn o CPC 01 (RI) Reduçao an Valor Recuperável dos Ativos, a Companhia avalia
ao final de cada exercicio, eventuais indicativos de desvalorizaçao de seus ativos que pudessem
gerar a necessidade de testes sobre seu valor de recuperaçào. A avaliaçao foi baseada em fontes
externas e internas de informação, considerando variaçOes em taxas dejuros, rnudanças em
condiçOes de mercados entre outros.

o resultado de tal avaliação não apontou necessidade de provisão para redução no valor
recuperavel destes ativos, não havendo, portanto, perdas por desvalorizaçao a serem
reconhecidas em 31 de dezembro de 2014 e 2013.

13 Empréstimos e financiamentos
Esta nota explicativa fornece inforrnacOes sobre os termos contratuais dos empréstimos e
financiarnentos corn juros, que são mensurados pelo custo amortizado.

	Jules	 ceesiji.ha,	 Ouiirdthn
Unh.* Cr&Olo	 N. !nsr	 nt8es .s(8)	 Venclrrrnto	 11114	 2013	 2014	 2013

Lenin,	 CDI	 9.9	 2013 -2019	 20622	 20.077	 7319	 ZO764
F1O4AOIE	 TOt.?	 5,4	 2015-2025	 93006	 IWM6	 1, 132	 48113
Cedub do cridi' 0 bsncthio	 CDI	 10.2	 2015- 2019	 220842	 76.157	 202.15-!	 76 157
Ct4d.Io dmoo no consumidor 	 CDI	 858	 W-2017	 13.131	 19M	 3.32	 19759
Nola prontsónä	 CDI	 9.11	 2015	 156414	 105.104	 156414	 105.104
&n5srdslnnos-ponesrr bcbnadns	 Il	 -	 .	 -	 1.433	 3.747	 114.489	 25.610
Tao)	 492.200	 134.200	 534.611	 203207

Pans w0 cetmlsate	 206.110	 206361	 374316	 95 297
Pus s Ivo n do c icob ate 	 03.332	 110.359	 160.123	 07.910

14 Debentures
Esta nota explicativa fomece informaçOes sobre os termos contratuais das debentures corn juros,
que são mensurados pelo custo amortizado.

	Jusrus	 Cossdithth	 Ccmtrrin,Ssr.
LlriIa. do Cr41600	 lusdexador	 méthos a., (¼)	 Vescirnenlo	 2004	 2013	 2014	 2013
Debentures	 MI e D°CA	 11,49'A	 2015-2019	 310.556	 07.032	 219.618	 107.832

Passivo circulate	 023.247	 7.052	 119.610	 7.032
Possivo 110 circu bnt!c 	 007.079	 I01.

45	 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos diferidos de ativos, passivos e resultado foram atribuidos da seguinte forma:

C on s olids do

Ajusle de depreciaqio- Coda 6111 CPC 27

Cusio ntnbuido

Cools a rareber - diferimento de vend, plea ôrgão pOblico

Pro y isao pare conhinlc,a

Proviuoo plea crMito de Iiqutdacao dirvidoso

Ajuste diferido liquido dos ingesuos e ojslos dos obros do Pen!- POC

Dotes

Total

	

Ativos	 / (Pasuisoo)	 Restullado

	

1004	 2013	 2014	 2013

	

(4360)	 (2669)	 (1.711)	 (206)

	

('2.382)
	

(12382)

	

(357.455)
	

(94.421)	 (263.034)	 (25.505)

	

10.664
	

14.103	 (3.439)	 5.846

	

13,385
	

2.235	 11 .150	 939

	

(2671)	 130	 (2.801)	 413

	

(1.112)	 400	 (1.600)	 02

	

(353.95!)	 (92.516)	 (261.435)	 (18.500)
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Controladora

Dirdlos a faturar

Provisao para contin,1t,a

Provisao pan aëdilo de Itquidacao duvidosa

Ajuste de drtciaco - vida üI ii CPC 27

Outr

Total

Ativos /(Passisos)

	

2014	 2013

	

(357.455)	 (94.421)

	

0.664	 14.103

	

3.385	 2.265

	

(4.380)	 (2699)

Rtsnitado

	

2084	 2013

	

(261034)	 (25.502)

	

(3.439)	 5.846

	

11.120	 939

	

(168])	 (286)

	

(1.112)	 488	 (1.600)	 82

	

(338898)	 (80264)	 (258.634)	 (18.92)

Em relação a lei 12.973 publicada em 13 de main de 2014 que extingue o Regime Tributario de
Transiçao (RTT), o Grupo optou pela não adoção antecipada do novo regime de tributaçao na
apuração do imposto de renda e contribuiçao social a pagar do ano fiscal de 2014. A despesa de
imposto de renda e contribuiçao social do exercicio reflete essa opção.

16 ProvisAo pan contingéncias
0 Grupo classifica o risco de perda nos processos legais como "remotos", "possiveis" ou
"prováveis". A avaliaçâo da probabilidade de perda nessas açOes, assim como a apuração dos
montantes envolvidos, foi realizada considerando-se os pedidos dos reclamantes, a posicão
jurisprudencial acerca das matérias e a opinião dos consultoresjuridicos do Grupo. 0 Grupo
considera existir riscos efetivos de natureza civel e trabalhista elassificados como prováveis e,
desta forma, constituiu provisão no valor de R$ 31.364 em 31 de dezembro de 2014 (R$ 37.285
em 2013).

As contingéncias passivas não reconhecidas nas demonstraçOes financeiras são de natureza civel
e trabalhista, avaliadas pelos assessoresjuridicos corno sendo de risco possivel, somaram no
montante de R$ 185.000 em 31 de dezembro de 2014 (R$ 100.459 em 2013), para os quais
nenhuma provisão fbi constitulda tendo em vista que as práticas contabeis adotadas no Brasil
não requerem sua contabilizaçAo.

17	 Partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, bern como as
transaçOes que influenciaram os resultados dos exercicios findos naquelas datas, relativas a
operaçOes corn panes relacionadas decorrem principalmente de transaçOes com acionistas e
companhias ligadas do mesnio grupo econômico.

OU
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Pnsttm	 Resollado

2014	 2013	 2011	 2013

F-
L

Orcolaato

12a' fernocodorot, 01169163 0ut, dote S Mall. matter
Ceniro do soluØos coovatiil)iadas - (SC

Con000s do consiruçiio

Coot. Conan),

Total

Ndocircolanle

En, (oonecedoreu, dlienlos ouIr coile a m., a receter

Ceotiro do solocOcs corranilhadas - (SC

Con) Ill 05 do cons) rocdo

M 61005

Contanos da ronciamonio doobtos

0,1,05

Total

En, amp-etC ones e fln.ndaotnt,o

Instil monte

Oslo's

Total

	

(No). JO)	 (ibm 0)

(a)	 375%	 -

(6)	 -	 -	 -	 -	 57.1)78	 -

(C)	 216341	 -

	

23296	 -	 65.747	 -

	

('doin Ill)	 (i'Ioia III)

3)	 -	 3)6)	 -	 -	 -	 39)5

(6)	 -	 3%	 -	 -	 -	 147.1%

(d)	 1919

(t)	 -	 II	 -	 -	 -	 IStXol

	

-	 3.5117	 -	 I-I	 -	 -

	

2.819	 1.143	 -	 II	 -	 177.077

	

Non. 3)	 (stota 13)

	

-	 1361	 .	 -

	

-	 -1 433	 1386	 -	 (33)

	

-	 .	 .433	 3.717	 -	 (33)

Eon empdsiinneoo a C manrbor000ills

Casio

Md),0.

Out rot

Total

Rot ultaslo

	

20)4	 2013

	

9.325	 -

	

-	 -	 57(178	 -

	

.269	 -	 t4)3	 -

	

-	 13913

	

-	 171%

	

319	 -

	

-	 15964

	

(13667)	 3313)1

	

(13 liii	 21(1.1)78

	

(Nola 13)	 W.I. 131

	

-	 1361

	

3.62)	 -	 .	 -

	

109.427	 1116]	 (6 063)	 (11430)
-	 -	 1.433	 1.386	 -	 33)
-	 -

	

114 489	 22.61(1	 (6.163)	 (11463)

	

2014	 2013

Orc'n,astr
	

(1ota 10)	 (4ota to)

On fernecotros. clientose out's cant's a 	 e S tatter
Cornro do soltcOan coonpanithadas - CSC 	 (a)

	
3.829

Cosoratosdeccnnirocdo	 (6)

Costa connilo	 (C)
Tots
	

47.78)	 -

Ni, circul'sle	 (Nob lit)	 (Not. to)

en, lornecedores, climbs a 000lswo cool's a ear t a renter
Crnlro do soItcOOs conçanilltsdas - (SC

	
(a)	 -	 3.169

Caoiroios do ronsirttcdo
	

(6)	 -	 3.156

Mdi,,,	 (d)	 7.776	 4438

Castrates do p-rosC.aismiO do obtos
	

(0)	 -	 it

I.ocaçdo dr hots,	 (6)	 -	 4918)

Ost rot	 -	 351)4

Tonal
	

7.776	 21.231

a) Refere-se a repasses de compartilharnento de recursos e rateio de custos e despesas comuns,
cujo critdrio de ratelo varia de acordo corn natureza do serviço.

b) Refere-se a contrato particular de engenharia, construçAo das obras civis, fornecimento e
montagem entre a Companhia e a CAB Cuiaba S/A - Concessionária de Serviços Publicos de
Agua e Esgoto, CAB Aguas de Paranaguã S.A. e a CAB Agreste S.A. 0 valor global dos
contratos totaliza R$ 840.601, sendo R$ 492.605, R$ 168.085 e R$ 179.911. Em 31 de
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dezembro de 20140 montante acumulado contabilizado desse contrato por meio de mediçao do
contrato fisico e uinanceiro é de R$ 11.214, RS 8.341 e R$ 37.523 respectivamente, registrados
corno custo dos contratos de construção.

c) Refere-se a contrato de conta corrente entre a Companhia, sua controladora e suas controladas
no qual cada urna das partes pode estar sirnultaneamente na posicão de credor e devedor, corn
direitos e obrigacOes reciprocas, podendo a qualquer momento o numerário ser exigido e
restituido imediatamente.

d) Mütuo firmado entre a Companhia e sua control ada em conj unto AGI Cornércio Varejista de
Equiparnentos e Materiais de Construçao Ltda. e tambdm corn sua subsidiaria no exterior
Galvão Engenharia S.A. - Surcusal del Peru.

e) Refere-se a contratos de serviços de gerenciarnento da irnplantacão dos parques eolicos e
suporte administrativo firmado entre a Companhia e GE Olho D' Agua S.A., GE Boa Vista S.A.,
GE Farol S.A. e GE São Bento do Norte S.A.

1) Saldo a pagar a Companhia de Aguas do Brash - CAB ambiental, referente a participacäo
minoritaria na CAB - Sistema Produtor Alto Tieté S.A. de 5%, decorrente de aportes efetuados.

g) Refere-se a locação de hens da GalvAo Logistica, Exportacao e Importaçao Ltda.

h) Mótuo firmado entre a Companhia e sua controlada GalvAo Concessoes Rodoviárias
ParticipaçOes S/A e tambérn corn sua subsididria no exterior Galvao Engenharia S.A. - Sucursal
del Peru.

18	 Patrimônio liquido - controladora

(a) Capital social
O Capital social da Companhia 6 d R$ 899.536 subserito e integralizado (R$ 477.115 subscrito
e integralizado em 2013). Está representado por 899.536.160(477.115.303 em 2013) açOes
ordinária.s, norninativas, sem valor nominal, pertencentes ao seguinte acionista:

bu quantidade de açöes

	

2014	 2013

Gilvao ParticipacOes S.A. - em recuperacão judicial 	 899.536.157	 477.115.297

Pessoas fisicas	 3	 6

	

899.536.160	 477.115.303

(b) Reserva legal
E constituida a razão de 5% do lucro liquido apurado em cada exercfcio social nos termos do
art. 193 da Lei n° 6.404/76, ate o limite de 20% do capital social.

(c) Ajustes de avaliaçâo patrimonial
Inclui os ajustes por adoçao do custo atribuido do ativo imobilizado da controlada Galväo
Logistica, Exportaçâo e lrnportação Ltda., bem corno o efeito da variação cambial da subsidiâria
no exterior Galvao Engeriharia S.A. - Sucursal del Peru.

(d) Dividendos
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o Estatuto Social da Companhia nâo determina o dividendo minima obrigatório,
consequenternente a Lei 6.404/76 determina que deva ser de ate 50% do lucro lIquido do
exerciclo, ajustado na forma dessa lei.

Em 30 de j unho de 2014, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinaria, a Companhia
efetuou distribuiçao de dividendos no montante de R$ 250.000 relativo ao saldo da reserva de
retenção de lucros.

Em 31 dezembro de 2014, a Companhia prornoveu a distribuiçãode dividendos no montante de
R$ 138.671 relativo ao saldo da reserva de retenção de lucros edo montante de R$ 378.329
relativo ao resultado do exercicio apurado em 2014, totalizando R$ 517.000.

19 Aspectos ambientais
A Companhia e suas controladas considerani que suas atividades de construção estäo sujeitas a
regularnentaçOes ambientais. A Companhia e suas controladas dirninuem os riscos associados
corn assuntos ambientais, par procedirnentos operacionais e controles cont investimentos em
equipamento de controle de poluiçao e sistemas, aldrn de acreditarern pie nenhuma provisão
para perdas relacionadas a assuntos ambientais e requerida atualrnente, baseada nas atuais leis e
regularnentos em vigor.

20 Demonstraçao dos fluxos de caixa
As demonstraçOes dos fluxos de caixa foram elaboradas de acordo corn a CPC 03 (R2) e lAS 7

a) Ativo imobilizado - consolidado
Durante o exercfcio de 2014 o Grupo adquiriu ativo imobilizado ao custo total de R$ 28.525 dos
quais R$ 5.140 foram adquiridos atravds de tinanciamentos.

21	 Operaçao Lava .Jato
Após ser oficialmente notificada a respeito da investigacão da Policia Federal denominada
"Operaçao Lava Jato", a Administraçao da Companhia, atravds de seus órgãos internos de
controle, adotou, desde entäo, medidas corn o objetivo de esclarecer os fatos noticiados,
identificar possiveis riscos e consequéncias para as suas operaçöes e demonstraçOes financeiras.

A AdministraçAo da Companhia segue tomando medidas para iderflificar eventuais indicios de
desvio de conduta ou descumprirnento das norrnas de compliance, regidas pela sua Politica de
Conduta e Integridade, corn o objetivo de apritnorar seus controles infernos, mitigar riscos e
identificar eventuais falhas no seu processo de compliance.

A Companhia não desconsidera a possibilidade de processos administrativos ejudiciais a serern
rnovidos pela Corregedoria Geral da UniAo e pelo Ministério POblico Federal, hem como outros
que eventualmente possam ser iniciados em desfavor da Companhia. 	 -

Impacto na continuidade das operacOes e capacidade financeira

Em 31 de dezembro de 2014, o saldo da carteira total de contratos da Companhia (Backlog) é de
R$6,7 bilhoes corn clientes predominantemente privados e Püblicos. 0 saldo contratual de
projetos coin a Petrobrás dde apenas R$197,0 milhoes, inferior a 3% do total.
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22 Eventos subsequentes
Em 25 de niarço de 2015 a Companhia e sua controladora GalvAo ParticipaçOes S.A. - em
recuperacäo judicial, protocolaram pedido de Recuperaçäo Judicial (RJ) in Comarca da Capital
do Rio de Janeiro, corn o intuito de proteger o valor de seus ativos, atender de forma organizada
e racional aos interesses de seus credores e, principaimente, rnanter a continuidade de suas
atividades. 0 processamento da Recuperacao Judicial foi deferido em 27/03/2015.

A expectativa da adrninistraçao é a de que o processo de recuperacãojudicial permita viabilizar
e superar a crise economico-financeira da empresa, conforme piano de recuperaçâo a ser
apresentado, emjuIzo, ate 60 dias contados do deferimento do processamento do pedido de
recuperação.

A administraçao esté em processo de contrataçäo de empresa especializada para a elaboraçAo do
piano de recuperaçâojudicial.
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Coniposiçao do Conseiho de Administraçao

Presidenfe:
José Rubens Goulart Pereira

Conseiheji-os;
José Gilberto de Azevedo Branco Valentino

Mario de Queiroz Galvao

Composiçao da Diretoria

fliretor Presidente da Divisäo de Infraestrutura Diretor Corporativo
José Gilberto de Azevedo Branco Valentim 	 Antonio José Affonso

Diretor da Regional Norte
Raimundo Maurjljo Freitas

Diretor de Projetos Estruturados
Paulo Eugênio Façanha

Diretor Presidente da Divisão cle Engenharia Industrial
Erton Medeiros Fonseca

Contador
Emidio Márcio Macedo da Rocha

CRCISPn° 1SP157889/O
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PROCURA DORIA GERAL DO ES TA DO
Procurodoria do Divida Ativa

Rim do Carmo, n 9 27-52 andar - Centro — RI — 20.011-900

OF1CIO/PG F/PG-S/S FC/0 18	 Rio do Janeiro, 19 do malo de 2015.

Processo NO 0093715-69.2015.8.19.0001
IRecuperaçao Judicial: Galvao Engenharia S/A e Galvâo Participaçaes S/A.
Resposta ao OfIcio n o 268/2015/OF

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito,

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por seu procurador adiante assinado, vem
informar a Vossa Excelência que, consultando o Sistema do DIvida Ativa, não foram
detectados débitos tributários inscritos em divida ativa em nome do GALVAO
ENGENHARIA S/A e GALVAO PARTICIPAçOES S/A, inscritas no CNPJ sob os n°s.
01.340.937/0001-79 e 11.284.210/0001-75, respectivamente, ate a presente data,
conforme documentaçâo em anexo.

Atenciosame nte,

AD Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
P Vara Empresarial — Comarca da Capital
Av. Erasmo Braga, n° 115— Sala 706— Làmina Central
CEP 20.020-903 — Centro - Rio de Janeiro - RJ

a

Cr

CC?
c-i

-C,
-o

-c
cc-

-j



PRODERJ	 Sistema de Divida Ativa Estadual
	

PEJCVL
RDAPN2 0 RDATN2 0	 PROCURADORIA DE DiVIDA ATIVA

	
11:00 19/05/2015

Consulta por None	 >==============

Nones: GALVAO ..............
ENCENHARIA ..........

Inforne Tipo de pesquisa A <== Aleatórla (a) ou posicional (p)

Opçio: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados

regional: .. Inforne a Regional Para selecionar
ou tecle <ENTER> todas

PF2 - Menu Principal PF3 - Voltar PF'4 - Linpar 	 PF12 - Sair
None nâo cadastrado



PRQDERJ	 Sistema de Divida Ativa Estadual 	 PEJCVL
RDAPN4 2 RDATN4 0
	

PROCURADORIA DE DIVIDA ATIVA
	

11:00 19/05/2015
Consulta por Raiz do CNPJ ou CPF >=============

Raiz CNPJ: 01340937

ou

CPF ..................

Opção: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados

Regional: .. Informe a Regional para selecionar

C
	

Cu tecle <ENTER> para todas.

Pf 2-Menu Principal 	 Pf3-Voltar	 Pf12-Sair
None não cadastrado



.

PRODERJ	 Sistena de Divida Ativa Estadual 	 PEJCVL
RDAPN20 RDATN20	 PROCURADORIA DE D±VIDA ATIVA	 11:00 19/05/2015

Consulta par None 	 >==============

Nones: GALVAO .............
PARTICIPACOES .......

Inforine Tipo de pesquisa A <== Aleatôria (a) ou posicional (p)

Opção: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados

regional: .. Inforne a Regional Para selecionar
ou tecle <ENTER> todas

PF2 - Menu Principal PF3 - Voltar PF4 - Linpar 	 PF12 - Sair
None não cadastraclo

r
L
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PRODERJ	 Sistena de Divida Ativa Estadual	 PEJCVL
RDAPN4 2 RDATN4 0
	

PROCURADORIA DE DIVIDA ATIVA 	 11:01 19/05/2015
===============< Consulta por Raiz do CNPJ ou CPF >==============

Raiz CNPJ: 11384210

ou

CPF ..................

Opçâo: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados

Regional: . Infone a Regional para selecionar
ou tecle <ENTER> par todas.

Pf2-Menu Principal	 Pf3-Voltar	 Pf12-Sair
Nâo ha certidâo para a requisição
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Govorno do Estado do Rio do Janeiro

Secretarial do Estado do Dosenvolvimonto Econômico, Energia, IndUstria e Serviços

Junta Comorcial do Estado do Rio do Janeiro - JUCERJA

OFICIO JUCERJA PR No	2534/2015	 Rio de Janeiro, 13 de maio de 2015.

MM. DR. JUIZ
7a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO RJ AV ERASMO
PODER JUDICIARIO
AVENIDA ERASMO BRAGA, N° 115/ LAM. CENTRAL 706
CENTRO - CEP: 20020-903
RIO DE JANEIRO - RJ

Oflcio de Origem	 270
Datado de	 31/03/2015
Data de Entrada	 : 30/04/20 15
Protocolo JUCERJA	 : 00-2015/133517-6

Assunto	 : GALVAO ENGENHARIA S A
OZ'

Processo	 : 0093715 69 2015 8 19 0001

Em resposta ao oflcio acima, informamos que em 05/05/2015 foi cadastrada

decisao de V.Exa. que deferiu a RECUPERAcAO JUDICIAL da GALVAO ENGENHAR14

S/A.

Atenciosamente,

	Wdostado
LuizA.Paran 	 ior

	

Presidente da Junta Comer 	 o Rio de Janeiro

Respondido par Andrezza Candida Alves Games

Avenida Rio Branco, 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.090-000 - Tel.: 2334-5445,-,	 1873
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Superior. Tribunal dè Justiça

NOME DO DOCLJMENTO: 47226788.txt:
DATA: 28/0412015-13:36:10	 .	 . .
IDENTIFICADOR DE 6RUPO:9331135
NCJMERO DODOCIJMENTO: ME5008502616R

DEST(NATARIO:

EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) DE DIREITO
78 VARA . EMPRESAR1AL DO RIO DE JANEIRO
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115, LAMINA CENTRAL; SALA 706
CENTRO
RIO DE JANEIRO-RJ
20.020-903

.4
MEN SAG EM

TLG. MCb2S-5881./.201
-

ATENcA0jA SEOUl
SULICITAO ENVIO DE

PUBLICAçAQ PREVIST

lwaLIcAcMD:?o INTEl
PAGINA DO STtNA INTl

LJ4ACA)2810412015

-.	 .
ICA C®NCESSAO LIM1NAR E

O Di EI#ETRONICO DE 2914/2015. A NAIRTIR DA-	 .
LEOR DM CIDESAO PODE SER CONSUETADO NA

COMUNICO A(OSSA EXCETENCIR, PARA OS DEV'1DOS F1NST41JE. NOS
AUTOS Q(A3GQITO DE201!5'0087172-3,
NIIIMERO	 NA	 ORIGEM: 0801840792033812002I / 801810792019I20021
0093715692015190001 / 9371 569201'S19000U EM QU

&7
FIGURAM COMOSUSC1TANTE- -- - 

GAL VAO ENGEN}TAR 1A S/AEM REGWPE
'
RWç tJAO7DIeJ-sfl-SUSCITADos JUIZO

DE DIREITO DA 7A VARA EMPRESA7RFAEYDO RIO DE JANEIRO - RJ E JIJIZO DE
DIREITO DA 4A VARA CIVEL DE TRES LAGOAS - MS, INTERESSADO MF

&€fl
- ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA41LOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISAO

CONCEDENDO LIMINAR E SOLICITANDO INFORMAçOES:

"TRATA-SE DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETENCIA, COM PEDIDO LIMINAR,
EM QUE E .SUSCITANTE GALVAO ENdENJIARIA S.A. - EM REcUPERAçAO
JUDICIAL, TENDO COMO SUSCITADOS, DE UM LADO, 0 JUIZO DE DIREITO DA
T VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO/Ri B, DE OUTRO. 0 JUIZO LW
DIREITO DA 4' VARA CIVEL DE TRÉS LAGOAS/MS.ALEGA A SUSCITANTE QIJE
PLEITEOU OS. BENEFICIOS DA RECUPERAçAO JUDICIAL, NO'S TERMOS DA LEI
N° 11-10112005, CUJO PROCESSAMENTO FOl DEFERIDO PELO PRIMEIRO
SUSCITADO EM 27.3.2015.ADUZQUE:"3- DE OUTRO LADO, TEM-SE 0 JUIZO DA 4"
VARA CIVEL DA (OMARCA DE TRÉS LAGOAS/MS ('JUfZO CIVEL DE TRIES
LAGOAS'),. PERANTE 0 QUAL TRAMITA A AçAo DE EXECUçAO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR MF -ADMINIsTRAcAO E SERVIçOS LTDA.
('ME'), FIGItJRANDO COMO EXECUTADOS A GESA, 0 CONSORCJO UFN III E A
SINOPEC	 PETROLEUM	 DO	 BRASIL -. LTDA.	 (PROC'ESSO	 N.

	

dr	 - .\IS Jw;dr.e '.	 --. (P r'tpr cj,,,,	 -	 .	 -

	

P'tSX (! .	 driln(F\\-	 80ft
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Superibr Tribunal de Justiça
0801810-79-2015.8-12.0021).4. 0 Jul20 CIVEL DE TRES LAGOAS EM 07042015
MESMO CIENTE DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAcAO
JUDICIAL DA GESA (DOC: 02), ACOLHEUO PEDIDO LIMINAR FORMULADA
PELA MF PARA DETERMINAR 0 ARRESTO DE VALORES CONSTANTES DE
CONTASCORRENTES E ATIVOS FINANCEIROS DETITULARIADE DA GESA F
DAS EXECUTADAS (DOC: 03). CULMINANDO NO BLOQUEIO DA EXPRESSIVA
QUANTIA DE RN 824256.26 PERTENCENTES A GESA, CONFORME EXTRATO
JUNTADO As FLS. 145 DAQUELES AUTOS (DOC. 04).(.433. NAO SE PODE
OLVIDAR QUE OS CRED1TOS COBRADOS NOS AUTOS DA EXECUcAO EM QUE
P01 DEFERIDA A LIMINAR PEW JUIZO CIVEL DE TRÉS LAGOAS JA ESTAO
ARROLADOS NO PROCESSO DE REcuPERAçA0• JUDICIAL DA GESA (DOC. 09)'
(FLS. 2/11, E:STJ).DEFENDE QUE SOMENTE 0 JUIZO RECUPERACIONAL DETEM
COMPETENCIA PARA DECIDIR SOBRE OS ATOS DE CON5TRIcA0.00NTRA-sEu..
PATRIMONIO, JUST.IFICANDO A CONCESSAO DE LIMINAR DE SUSPENSAO DOS
ATOS EXECUTORIOS DETERMINADOPOR OUTRO JUIZO E. AO FINAL, A
PROCEDENCIA DO CONFLITO SUSCLTAEW, DECLARANDO-SECOMPETENTE 0
JUIZ DA REcUPERAçA0 PAtAtDEC1D1SOBREiODESTINOtIiGflBENSE 0

RELATORIO DECIDO A LIMINArDEVE SERtONCEDI DA PARCIADMENTE DE
INICIO INDEFIRO 0 PEDIDO DE DEVOLUç-AO DOS VALORES BLOQUEADOS OU-	 py	 ,s
PENI-JORADOS NAO 4E 0 CASO DE LEVANTAMENTO DA Co)csTRlçAo-	 -	 -
REALIZADA NOS AUTAJS, MAS, SFM, DE REMESSA tOS BENS- 5i0 Jul20
COMPETENTE QUAL SEJA 0 DA RECUPRAAO PARR QUE ESTE ADOTE AS

-	 .-	 .
APRO VIDENCJAS CAB1VEISESSA F LINHA ADOTADA BOR MIM NOSEDCL NO-	 -

CC NO I l5.524DJE 30.9.201 1)F<TAMBRM PE-LO MINISTRQtUiS FELIPEçALOMAO
t! -tfl-

NOS EDCL NO CC N O S 112.300 FPE 171-5.2011
%

, 109.805 (bJIO.2.2011)E 11-2.301 (DIE
2.2-2011). NAO 14'A FALAR E4EONft'AMENTO DAfrENHORA I1C1DENTE
SOBRE ThIS DENS POR S & 	AQUA I DE CONFLITO DE-	 .----.
COMPETENCIA.QIJAI%10 AO MA1Sj4JUESTAO NAO E NOVA NESTAICORTE: JA
HAVEN D0 Sfrki-RM*JD 0 ENTENDt1ENjDfttQU,&DIFERlQ0 0 lEDIDO DE
RECUPERKcA0 JUDICIAL E DO*O1Z&DE FALENCIAS E REQU1ERAçOES

-a-	 -
JUDICIAIS Ak:WMPETENCIAePXRNi 0 PROS$EGUIMENTO <lO ,S ATOS DE

-c 2--	 - --	 =- -	 ---	 -EXECUA0 DECORRENWf-S- DE PWeESS®SMOVFEX1YSWeNTRA 0 DEVEDOR,
CONSOANTE SE OBSERVA DOS SEGUiNirESPREcEDENTEs:"PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL: LEI DE JIENCIAS E RECUPERAçAO. RECURSO
ESPECIAL. SUSPENSAO DAS AçOEsaExECucOES INDIVIDUAlS. EMISSAO
FRAUDULENTA DE DUPLICATAS. DANO MORAL. SUMULA 7 DO STJ. PROVA DO
DANO SOFRIDO PELA PESSOA JURIDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAçA0 A
DISPOSITIVO DA CONSTITUIçAO DA REPUBLICA. COMPETENCIA DO STF.1. A
DECISAO QUE DEFERE 0 PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAcAO
JUDICIAL TFM COMO UM DE SF05 EFEITOS A SUSPENSAO DAS AçOES E
ExECucOES INDIVIDUAlS CONTRA 0 DEVEDOR QUE, DESSA FORMA, PODE
DESFRUTAR DE MAJOR TRANQUILIDADE PARA A ELABORAcAO DE SEU
PLANO DE RECUPERAçAO, ALCANçAND0 - O FOLEGO NECESSARIO PARA
ATINGIR 0 QBJETIVO DE RE0RGANIzAçAO DA EMPRESA (ART. 6°, §4°,C/C
ART. 52, III, DA LEI N. II.101/2005).2. NESSA LINHA, PARA -ALCANcAR ESSE
DESI p ERATO, E ONUS DO DEVEDOR INFORMAR A -DETERMINAcAQ DE
SUSPENSAQ DESSAS AcOES AO .IU!ZO PERANTE 0 QUAL ELAS ESTAO -
TRAMITANDO. NO MOMENTO -EM QUE DEFERIDO 0 PRObESSAMENTO DA -

RECUPERAcAO . 0 QUAL E o TERMO A QUO .DA CONTAGEM-DO-PRAZODE-

f.LLr.c1	 :'JS Q,:.ILH' !:-!I UPTh-;1u' 	 --

IJIU Etilli u tilit 1J	 ag 2 rt 1

0
t—JC
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UJ
0
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0
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Superior Thbunai de Justiça
DURAçA0 DO SOBRESTAMENTO (ART. 6°, § 4°. DA LFR). Q1JE rODE- SEA

AMPUADO PELO JUIZO • DA RECUPERAcAO, EM CONFORMIDADE. coM AS

ESPECIFICIDADES OF CADA SVrUAçA0. NO CASO c0NcRETQ, POREM. A

CORTE A QUQ NAO CONSTDEROU QUE A INFORMAcAO ACERCA DA- -

SUSPENSAO DA AçAO PELO JUIZO DA RECUPERAcAO DEVERIA TER SIDO

OBRIGATORIAMENTE REALIZADA 'AO JUIZ SINGULAR, MAS SIM QUE, DE,

ACORDO COM AS CIRCUNSTANCIAS, NAO ERA 0 CASO DE DILAROAR P

PRAZO DE 180 DIAS.(..)5. RECURSO ESPECIAL NAO- PROVIDO.'(RESP N°
1.116.328/RN, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA,
JULGADO EM 10/9/2013, DiE 2419/2013)"CONFLITO DE cJOMPETENCIA.

RECuPERAcAO JUDICIAL. CREDITO SUJEITO A RECUPERAcAO. CREDITO

LIQUIDO. NAO INCLUSAO NO PLANO. HABILITAcA0, FACULDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA ExECucAO INDIVIDUAL

D,URANTE 0 TRAMITE DA RECUPERA9AO.I. NOS ThRMOS DO ART. 49 DA LEI

I1.I01/2005,-ESTAO SUJEITOS A RECUIERAcAO JUDICIAL TODOS OS CRE-DITOS

EXISTENTES NA DATA DO PEDIDOt X-INDA QUE NAO VENCIDOS.2. SE 0

CREDITO E ILiQUIDQ Ac-Affm;S'E PftSEGO'f 7T
-,, ,-.

ATE A ApuRAcAo DO RESREC=T1VOiVAL?R (*RT°, § 20 . DA LEI LI.10I/2005).
-	 .'r-	 -

POREM, SEe CREDITOJA FOI A p uRaDo, PODE SER HABILITADO NA

RECUPERAcAO JUDIc!AL.3. NOS TERMOS bo ART. 10DA L1 11.Tol/2005,

CREDITO IIQUIDO NAQ HABILITAfYD NO PRAZO DEEF 	DIKS APOS A
•	 .	 Y

PUBLICAçAO DO EDITk\SERA REG-EBIP® NA RECUPERAcAO NA CQNDIcAO

DE HABILI3AcAO RETAkDATARIA !SENLO DA COMPEThNCIA DOWUIZO DA

REcuPERAcAO ESTABELEGER A FOTRMA)COMO SERA jSATISFEITO. SOIB PENA
DE NAO SER$SDIMPLIDO OtIRANT OTRAMITE DA] RECUPERA$AO, MAS.

SOMENTE APOSSEU ENCERRA'MENIIO, M QUE AS EXECUcOES INDIVIDUAlS.

PERMANECEM SUSP:ENSAS 4. A WABT-LITAcAO E PROVIDENCIA QUECABE AO

CREDOR, MAS A ESTF NAO SE IM1tE. GASO DECIDA AtUARDAR OTERM1NO

DA RECU.PR4ct@ARA	 DE SEW

CRED1TO, DIREITO QUE LHEASEdURA A LEI. POREM, ADTstTIR. QUE.

ALGUNS CREflORES QUE NOtATE?tDERAMOI NAO PUDER4T ATENDER 0

PRAZO PARA HDL'ITA DEE EDT-T.OS SUtk1nIDOSARECUPERAcAO

(ARTS. 7°, § 1, E 52 7 § 1°, III. DA 1409bSS1GAM COM SUAS EXECUçOES

INDIVIDUAlS OFENDE A PROPRIA LICA DO SISTEMA LEGAL APLICAVEL.
IMPORTARIA EM CONFERIR MELHO&RATAMENTO AOS CREDORES NAO
HABILITADOS, ALEM DE- - SIGNIFICAR A INVIABILIDADE DO PLANO DE
REORGANIZAcAO NA MEDIDA EM QUE PARTE DO PATRIMONIO DA
SOCIEDADE RECUPERANDA PODERIA SER ALIENADO NAS REFERIDAS

EXECUcOES, IMPLICANDO, ASSIM, A RUPTURA DA INDIVISIBILIDADE DO

juizo UNIVERSAL DA RECtJPERAcA0 -E 0 DESATENDIMENTO DO PRINCIPIO

DA PRESERvAcA0 DA EMPRESA (ART. 47 DA LF), REITOR DA RECUPERAcAO

JUDICIAL-5. CONFLITOCONI-IECIDO, EM FACE DA IMPOSSIB1LIDADE DE DOIS
bIFERENTES JUIZOS DECIDIREM ACERCA - DO DESTINO DE BENS
PERTENCENTES -A EMPRESA SOB RECUPERAcAO, PARA DECLARAR A
COMPETENCIA DO JUIZO DA 2' VARA DE FALENCIAS E .RECUPERAçOES

JUDICIALS DE SAO PAULO -- SP" - (CC N° 114.952/SP, -REL. MINISTRO RAUL
ARATJJO, - SEGUNDA SEcA0, DIE 26/9/201 I).'PROCESSUAL CIVIL: CON FLITO

POSITIVO DE COMPETENCIA AGRAVO REGIMENTAL. JUIZO DE DIREITO E
JUIZO DO TRABALII0. RECUPERAcAO JUDICIAL. - RECLAMAcA0

-	 -	 -	 -
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Superior Tri& real de Justiça
TRABALHISTA. ATOS DE ExEcuçAo. MONTANTE APURADO. suJElcAo AO -
juizo -DARECUPERAc'AO JUDICIAL. ART: 6°, § 4°,. DA LEI N. 11.101/2005.
RETOMADADAS ExEcucOEs INDIVIDUAlS. AUSENCIA DE RAZOABILIDADE.
COMPETENCIA DA JUSTIcA ESTADUAL.L TANTO SOB A. EGIDE - DO -
DECRETO-LEI N. 7.661/145 COMQ - DA LEI N. I110I/2005, RESPEITADAS AS
ESPECIFICIDADES DA FALENCIA ,E DA RECUPERAcA0 JUDICIAL. - E -

COMPETENTE 0 RESPECTIVO JUIZO PARA PROSSEGUIMENTO DOS AbS DE -.
ExEcucAo, TAIS COMO ALIENAçAO . DE ATIVOS E PAGAMENTO DE-

CREDORES, QU.E ENVOLVAM CREDITOS APURADOS EM OUTROS ORGAOS --
JUDICIAIS. INCLUSIVE TRABALI-IISTAS, AINDA QUE TENFIA OQORRIDO A 	 --

CONSTRIçAO DE HENS DO DEVEDpR.2. SE, DE UM LADO, HA DE SE RESPEITAR
A EXCLUSIVA COMPETENCIA DA JUSTIA LABORAL P-ARA SOLUCTONAR
QUESTOES ATINENTES A RELAçAO DO TRABALI-JO (ART. 114 DA CF); POR
OUTRO, NAO SE PODE PERDER DEyISTA QUE, APOS A APURAcAO DO
MONTANTE DEVIDO AO RECLAMJNE, PkOCESSAR-SE-A NO JUIZO DA
REcuPERAcA0 JUDICIAL A CORRSPONDENTE HABILITAcAO, EX VI DOS -

PRINCIPIOS F	 DA
.
A
e'Wr	 _-.a-

EMPRESA RECUPERNDA.3.:MSEGUNDA SEyATci;DO STJ TEM JURISP1UDENCIA

FIRMADA ?OSENT1DQrDEQUE Nb	 ANOIMAL EGJO DA RECWPERAçA0

JUDICIAL,SNAO E RAZOAVEL A RE5OMSDA DAS E$CUcOES INbIVIDUATS - -

APOS 0 SIMPLES DECURSO DO PRA-0 LEGAL DE 180 dIAS DE QUEgTRATA 0

ART. 6°1 j 40, DAh La Nt II.01/2005.4. A4RAVO - REGIMENTAL

DESPROVIDO" (AGRG NO\(CC N° I01o28ISP. REL. MINISTRO JOAO OTAVIO DE

NORONI-IA, SEGUNDA SEçAO, WE -1°/6/201l)Loq
L?C
c 1 EM UM EXAME

PERFONCTORIOPROPRIO DX 	 ESTA EVIbENCIADO 0 LONFLITO
4	 -	 .

DIANTE- DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUAO 'ACIMA RELACI@NADA.EMiz
VISTA DO EXPOjSTO, CONCEDOgI PARCIALMENTE A LIMINA'R ?ARA

DETERMJNAR A SUENSAO DOS XTS XPROPRIATOthOS DECORIENTES DO

PROCESSO. EM'1n&AMfI3E NO JUIZO
-
 JE iREJTO. DA43VARA CIVED DE TRES

	

-	 -	 —=-	 _	 -,=--	 -	 -s
LAGOAS/M&DESIGNO, AINDA EMaRoV?M

t•
wTO LIMINAR, 0 JUIZOWE DIREITO

-
DA 7' VARAE-MPRESARIAL ff0 RIO. DE JA-NEIRO/RJ PARARESOLVER, -EM
CARATER PRorsOR-TorvENT?.TS MEffJDAStkG-ENTES ATE - ULTERIOR -

DELIBER,AçAO NO PRESENTE CO4ttiOOThC1EM-SE AOS JUIZOS SUSCITADOS,
COM URGENCIA, COMUNICANDO A IiIINAR E SOLICITANDO INFORMAç0ES
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS (ARTIGöl97 DO RISTJ).DETALHE 0 JUIZO DA
RECuPERAçAO 0 ESTAGIO ATUAL DO PROCEDIMENTO E SE A DEVEDORA
VEM ATENDENDO A T000S OS COMANDOS NO SENTIDO DE PERMITIR SUA
EFETIVA HOMOLOGAcAO JUDICIAL.APOS, ABRA-SE VISTA AO MINISTERIO
PLBLICO FEDERAL PARA PARECER (ARTIGO 198 DO

RJSTJ)PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SEBRASILIA (DF). 27 DE ABRIL DE 2015."

SEGUE COPIA DA DECISAO £ PETIcAO INICIAL VIA CORREEOS. ASSIM,
SOLICITO-LHE QUE SEJAM PRESTADAS AS NECESSARIAS INFORMAç0Es.
ATENCIOSAMIENTE, MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, RELATOR.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSncA. 	 -	 -	 -

- - .	 .-	 I
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1p
CONFLITO DE COMPETENCIA N o 139.693 - RJ (2015/0087172-3)

RELATOR .	 MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
SUSCITANTE	 ' GALVA.O ENOENUARIA S/A - EM RECUPERAcAO JUDICIAL

ADVOGADO	 FLAVIO GALDINO E OUTRO(S)
SUSCITAIDO	 JUIZQ DE DIREITO PA 7A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE

JANEIRO - RJ . 	 .
SUSCITADO	 JUIZODE DIREITO PA 4A VARA C!VEL.DE.TRES LAGOAS - MS

INTERES.	 MF ADMINISTRACAOE SERVICOSLTDA
ADVOGADO	 VtTOR GARCIA V DEOLIVEIRA	 H

IsAO

Trata-se de conflita posi

. suscitante GALVAOEN3ENFfliA,

a	 suscitados, de,, uth lado, oJIIJIZO DE
- a

JANEIRO/RYe, de oiitio, o JUIZ'
ff

LAGOAS/MS.	 1k

a suscita ,lite que

termos da Lei n%i.iOi/
em 27.3.2015.

Aduzqu.

competéncia, corn pedido liminar, em que e

'MRECUPEIThcAOJUDtCIAL, tendo como
i
ro PA 7ARA EM FRE M2RIAL DO RIO DE

	

F,.	 '1	 -
! DJREITO IDA 4 VARA YCIVEL DE TRES

	

OS
	 ficib' da recupefacão judicial, nos

foi dMerido. pelo.irimeird sucitado

I

ifl	 J'
"3. De du.Vto lado%tenifrsë o Juizo do 40 Vatdfcivel do Comarca de-

Trés LThgoas/  çz_s) pefdñte o qual tramita a Açdo
de Exect;ca^Me Titulo Et?4ju ieialpropostapor MF Adrninistraçdo e Serviços
Ltda. ('MY), figurando cor tbexecutados a GESA, o consOrcio UFN Ill e a
Sinopec Petroleum do Brasil uaa. (Processà n o 0891810-79.2015.8.12.0021).

714. O.JuIzo Cluelde Tres Lagoas, em 07.04.2015, mesmo ciente
do deferimento doprocessamento do recuperacdo judicial do GESA (Doc. 02),
acolheu a pedido liminar formulada pela MF para determinar a arresto de
valores constantes de contas con-entes e ativos financeiros de titularidade do
GESA e dos executadas (Dec. 03), culminando no bloqueio do expressivo
quantia de R$ 824.256,26pertencentes a GESA, conforme extratojuntado as
jis. 145 daqüeles autos (Doc. 04).

33. Não se podeolvidar pie Os creditos cobrados nos autos do
execução em que foi deferida a lirninar pelo Juizo duel de Trés 'La goas fri
estdo orrolados no processo de recuperocdo judicial do GESA (Dec. 09)" (/ls.
21:11,e-5TJ).	 H	 .	 •'	 . .

Defende que somente o Juizo recuperacional detern competéncia para

decidir sobre os atos de constricão contra seu patdmOnio, justificando a concessão de

tentoeje
tàdO(a).
0 e Cont

¶flII.fll

onicàmente nos termos do Art.i° §2 0 inciso HI da Lei 11.419/2006
a Assinado em: 27/04/2015 19:45:15
D.459A-9470-E1ff996E62CFB
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se firmado o

de falencias e

Los de execução

se observa dos

liminar de suspensao dos atos executOrios determinados per oUtto juio e, ao final, a

-. procedencia do-conflitó suscitado, declarandorse competente o juiz.da recuperaçao para

	

decidir sabre o destino dos .bens. -	 - -

E.orelatOrio.	 ..

DECIDO.
I	 Kliminar deve ter concedida parcialmente.

De inicio, indefiro o . pedido de devoluçao dos valores - bloqueados on

pen 'horados. Não e o caso de levantamento da coristric o realizada nos autos; mas, sim,

de rernessa dos hens ao juizo competeqë qual seja, o da recUperação, para que este

adote as providencias cabiveis. Essa éiinha adotada par mim nos EDc1 no cc no

115.524 (DJe 30.9.2011) e tambmpê10 Mi 0	 YciipcS4qg'ao3 nos EDeI no CC
----'-- '-

n°s 112.300 (DJe 174S'2011), 10977805 (DJ64:0.,-220 11) e 112.301 (We 2.2.2011). NAo
-

ha falar em leentamentosda penhora incidente sobtais hens porse tratar aqui de
H	 -

conflito de c&mpetëncia At	 I
kQuanto ao mts, a

entendimento1e que deferid

recuperaOes jufficiais a comt

decorrentes de p!cessoS m(

seguintes precedenteN

I

JJ

PROCESSO- civiL RESPNATBILIDADE CIVIL. LEI DE FALENCIAS E-	 -	 's	 -
REC1UPERAcA0. R LURSO%ESPE.GIAL: SUSPENSAO DAS AOES E

C	
-,-	 --- -- -- -,--

EXEUçOE&7NDWIDUMS'EMISSAO FRA:TJJDUtENTA DE DUPLICATAS. DANO--=r-	 '
MORAL. SUMULA 7 DO S,TJIPR

c-
OVA Do DANO SOFRIDO PELA PESSOA-	 -	 -	 -

JURIDIGA. DESNECESSIDAD& VIOLAAO A DISPOSITIVO DA CONS TITUIcAO
DA REPUBLIGA. COMPETEW-JI7A DO STE.
L A decisdo que defere o processamento do pedido de recuperaçäo judicial
tern como urn de seus efeitos a suspensdo das açöes e execuçôes individuais
contra o devedor que, dessa forma, pock desfrutar de major tranquihdade
para a elaboraçdo de seu piano de recuperaçdo, alcançando o folego
necesscirio pUra atingir o objetiuo de reorganização cia empresa (art. 6°, § 40,

c/c art.52, III, daLei n. 11.10112005).
2. Nessa linha, para alcan car: esse desiderato, E anus do devedor informar a
determinaçdci de suspens .do dessas açOes ao juIzo perante o qual elas estao
tramitando, no momentoern que deferidooprocessamento da recuperaçäo, o
qua! .é o ternto a quo da contagem do prazã de duraçdo do sobrestamento (art..
6°, § 4°, cia LFR), que 'p ode ser ampliado pelo juizoda. recuperaçdo, em
conformidade corn as especificidades de coda situaçdo. No caso concreto1
porérn, aCorte a quO não considerou que a informacao acerca da suspensdo
da açdo pelojutzo cia recuperacdo deveria ter sido obrigatoriarnente rèaiizada
aojuiz singular, mas sirn que, de acordo corn as circunstäncias;. ndo era o caso
de dilargar o prazo de 180 dias:

E11tIIUp1:jIi	 UP	 it11 I ' l !1i	

I

nos
	

Ill da Lei 11.419/2006
em:



—

/	 •	 7oy

(.)
5. Recurso especial ndo piovido."
(REsp n° 1, 1 16.328/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO Quarta
Turma, julgado em 10/9/2013, DJe 24/9/2013)

"CONFLITO- DE COMPETENcJA. RECUPERA cAo JUDICIAL. CREDITO
SUJEITO A RECUPERAçAO. CREDITO LIQuID0. NAO INCL(JSAO NO PLANO.
IIABILITA çA0. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEdUIMENTO DA
ExECUcAO INDIVIDUAL DLJPANTE C) TRA MITE DA RECUPERA cÁO
1. Nos termos do art. 49 do Lei 11.10112005, estao sujeitos a recupera(tao
judicial todos os créditos -existentes no data do j3edido, ainda qua ndo
vencidos.
2. Se o credito é iliquido, af4cao dave prosseguir no Juizo trabaihista ate a
apuraçdo do respectivo valAft?art. 60, § 2°, do Lei 11.101/2005). Porém, se o
crédi-tojdfoi apurado,podetse?aabilitadojia recuperaçao judicial_'• -'	 N—t- -	 fl3. Nos (em	 od2Th'&i Lef	 07720 i5"7fFéd jtWl1,3fjido nan hnhilitndn

ajbOs a-ptffihicaçao do. edital?será recebido no
h&bili(açao rêtardatdria, sen?Jo do competéncia

41.taLTlecer aformcomo sera s?itzsfezto, sob pena
itef trdmzte da recuperagao, bias somente apos
ex&ucOesindividüais permané,èem susperisas.
ia 'e cabe no ccdor, ma.s aste näo se impOe.
inina da recuperçao par-ti pfrY6sseguir no busca
dii?jito que Ihe a$egura a lei. Por6m, admitir que
en cram ott naouderam atêtder o prazo par-a
.etdfjos a recuperMao(arts. 	 10, e 52, § 1°, ILl,
titas execuçde individuaisofende a prOp na-M-	 .;avel.-importanaern cortfen7,melhor tratamento
t 66 -sc e significar a inuidThidade do plano de
eqifl2parte4pt'nmorno do sociedade

nas rè]éddas execuçOes, implicando,
assim, a ruptura do indivi.ibilidade do juizo universal da retuperaçdo a o
desatendimentodoprncipiog preservaçao do émpresa (art. 47 do LF), reitor
da recuperaçao judicial.
5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juizos
decidire in acer-ca do destino de bens pertencentes a amp resa sob
recuperaçao, par-a declarar a competéncia do Juizo do 7' Var-a de Falencias a
Recuperaçoes Judiciais de São Paulo - SP'
(CC n° 114.952/SP, Rel. Ministr9 RAUL ARAUJO, Segunda Secao, DJe
26/9/2011).

nopkdzb de qtthT* dic-	 ,ç"	 -recuperacaopa condicao
lo Juizo datRecuPera cáo
de não ser ãimplido du
ëu encerramé"tto, ]d que1.

Cadedda aguthdar o
indztdual de seu c$edito
algunaredbres que
habilitaçdb de crêditos i
do 14094prossigath '
logica do-'"srstema legal c

-tr?rds,credores não habilift

1

U

-I
)
n
U	 -	 -
-J
LI	 H

U

)

)

1	 -

V

C-- -

-,

- "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETENCJA. AGRAVO
REGIMENTAL. JUIZO DE DIREITO E JUIZO DO TRABALHO: RECUPERAçAO

- JUDICIAL: RECLAMAçAO TRABALHISTA. ATOS DE EXEöUçAO. MONTAN-TE
APURADO. 5uJEIcAO AO JUIZO DA RECUPERAçAO JUDICIAL. ART. 6° 1 § 4°1DA - LEI N. 11.20112005. RETOMAbA- DAS EXECL TCoES INDIVIDUAlS.
AUSENCIA- DE RAZOABILIDADE. COMPETENCIA 114 JUSTIcA -ESTADUAL.
2. Tanto sob a - égide do- Decreto-lei n. -7.66111945 como da Lei n.
IL 20112005, respeitada.s as especificidades do fcilencia e da recuperaçao
judicial, e cornpetente o respectivo Juizo pata prosseguimento dos atos de

 p11111u	 I	 fl	 ill!

!flto eletrônico VDA11129456 assinado etetronjcarnente nos termosdo- Art. i° §20 incio ill do Lei 11.419/2005io(a): - MINISTRO Picardo Villas aôas CUOV8 Assinado cm: 27/0412015 19:45:15le Controle do Documento: DEEEE547.5D804 59AL9470E1F996E62CFB	 • -



2.'i.>	
.	 1/:

execuçdo, tais como aiienaçao de ativos e pagarnento de ..credores, que
envolvarn creditos apurados em out ros órgaosjudiciais, inclusive trObalhstas,
ainda que tenhcz oèorrido a constri cáo de bens do devedor..
2. Se, de urnS lado; ha de se respeitar a exciusiva competencia. dd Jüstiça
laboral pam solucionar questaes atinentes a relaçao do trabaiho (art 114 do
CF);por outro, ndo se pode perder de vista que, 4pôs a apuraçöo do montanté
deuido ao reciarnante, processarseud no juizo do recuperaço judicial . a
correspondente habihtaçao, ex vi dos prin&pios e normas leqais que regern 0
piano de reorganizaçdo daempresarecuperanda.	 ..
3. A Segunda Seçao do STJ teinjurisprudencia Jirmada no sentido de que, no
normal estägio do recuperaçdo judicial, ndo. e razodvel a retomada dos
execuçães individuais apOs o simples decurso do prazo legal de 180 dias de
que trata o art. 5°;, 4°, do Ldi-'n. 1110112005..
4. Agravo regimental despr9yJiab"
(AgRg no CC n° . Q 1.t28tSP , ReI. , MimstroJPA OOTAVIO IDE NORONHA,

I

em	 prOprio

conflito diante do prossei-imento da &ecuão acima

Eip vista do ëxposto, cohcedb parcialmente

	

!	 '- susperisao- dos Itos expropriatórios dcinrrb
a
ntes do procEs

• 	 - 	 it.o	 ..	 .	 -	 -DIREITO DA 45	 CIVEL DETRLS;i.AGOAS/MS.
—J -

Design*arnda em provirifento
!i

 Itmin-n a JU12
Lu	

.	 ,&	 z.-a

.EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO ./R	 esJ para rbi.............._,--- 
--SI

	

c	 ç

1immare, esta evidenciado o

)nada.

a limmar ara determinar a

a em trãrNite no JUIZO DE

:ODED	 DA 7 a VARA
ver,- em	 provisOrio,

cvcinuais menluas urgentes ate .uItenbif4dehui açao no presente conThto.-
r

Oficientse aos Juizas snacitado,s ., co-murgenciarcomunicando a liminar e
solicitando informaçOes no prazo def6 ei)dIs (arhgo 197 do RISTJ).

o	 -	 .
Detalhe o Juizo da recupi*ção o estãgio atual do procedimento e se a

-a	 -..	 ..
devedora vem atendendo a todos as comandos no sentido de permitir sha .efetiva
homoiogaçao judicial.

ApOs, abra-se vista ao Ministéria Püblico Federal pan parecer (artigo 198 do

	

-	
RISTJ).

Publique-se.	 -	 -
6- w	 .	 Intimem-se.	 -
0
In	 ..	 ..

Brasilia (DF) 27 de abril de 2015

I	 .	 .	 Ministro RICARbO VILLAS BOAS CUEVA
Relator

0
U
C	 -

	

-	 .	 -

F-	 rJijjj! 1111 
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Poder Judiciãrio do Estado do Rio de Janeiro
o a Comarca da Capital

Sétima Vara Empresarial.

Processo n°. 0093715-69.2015.19.0001.

(e-STJ FI.66)

FLS.1

DEC IS AO

Trata-se de pedido de recuperaçáo 'judicial corn base nos
artigos47 e seguintes da Lei 11.101/05 formulado por GALVAO ENGENHARIA S

GALVAO PARTIcIPAç0ES S.A, sociedades anOnimas de capital fechado
inscritas no GNPJ sob o n.° 0134937/0001-79 e 11,284.210/0001-75,
repectivamente, onde se iriserem no conglornerado econOmico denorninado de
"Grupo Galvao", grupoque se dedica exciusivarnente as atividades de construçäo
civil para infraestruturas rodoviária, aeroviária, portuaria e urbana, corn tradiçäo
ha mais de cinco decadas.

Aduzern' ter a priméira requerente operaçOes em curso ern
14 estados da federaçao e no exterior estanda entre as rnaiores organizaçOes
empresarlais do pals, abarcando seu ramo de atuaçao clientes püblicos e
privados, sob a forma de contratos de prestaçao de serviços, Coneessöes S
parcerias publico-privadas (PPP's), sendo gerida pela holding de capital fechado
Galvâo ParticipaçOes S.A - segunda requerente - essa no operacional.

DesCreve set o "Grupo Gaivao" formádo pélas empresas
Galvao Engenharia- primeira requerente essa fundada em :1996 no Rio de
Janeiro, a partirda cisao daQueiroz Galvão; CAB Ambiental; Galvao Oleo e
Gas Participaçöes; Galvao Finanças e das•ConcessiOnãrios de Rodovias BR
153, sendo o referido grupo gerido .pela holding de capital fechado Galvào
ParticipaçOes - segunda requerente -, controlada, por sua vez, pela Empresa
Nacional de Participacöes Ltda (Empar), pela Moval Participacôes Ltda e pela
Freccia Engenharia Ltda, toda's com capital 100% nacional

Sustentam que apesar da fixaçao de sua sede na Cidade de
São Paulo, a prirneira, requerente foi criada neste Municipic, e sua filial aqui
presente, conduz atualmente as operaçOes cornerciais que geram mais de 50%
do taturamento de todo a "Grupo Galvao", a que justifica, pelo critério econômico,
a fixaçao da competencia na jurisdiçao da competéncia na sede de sua filial.

Expoem corno motivo para de sua crise econOmico-
frnanceira, as eloquentes sinalizadores de que a Pals vive urna severs crise
econOrnica - ja considerada sistOmica-, que fez gerar o crescimento irrefreávei
dos insumos, com inevitavel aurnento dO custo de operaäo da primeira
requerente, 0 que aumentou bonsideravelrnente a seu endividarnentd, pois para
manutençâo do seu capital de giro, precisou obter créditos no mercado a juros
cada vez, mais altos, aiithdo sO fato de ter sido afetado pela incapacidade de
alguns de seus clientes p'agarem pelas ôbras jà executädas nos prazos

1096130 corn assiriatura digital
TEL MOREN0:02665953404 N°Serie,Ceruflcado: 44382152545599008518166955430125816909



poder Judcádo do Estado do Rio de Jan&ro

iS	 Cornarca da Capital
JMStUKiC 7a Vara Empresarial
Processo n°. 0093715-69.8.19.0001 E1

t r c s k 

aFIs. 825/1133 (Embargos Deciara46rios Pentagono S.A): Os Embar-
.	 gos de Declaraçäo so consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo é

remediar a obscuridade, contradicão ou ornissaO existente no pronunciamentc'
judicial.

Corn efeito, nao assiste razão ao embargante, pois nao incidern no-
nhurna das hipáteses legais de cabimento dos embargos de declaração, visto tsr
sido a questão fundarnentadameflte decidida.

Isto porque, a deci são vergastada foi cristahna ao fixar a competOncia
pelo critério econômico e não fisico. mediante as informaçöes prestadas pelas is-
querentes, motivação inclusive corroborada pelo Mnistério PCiblico no item 5 do
seu parecerdefls. 1237 v°e 1238.

Destarte, discordando do posicionarnento adotado, a parte deve expor
sua irresignacão a instància superior compeenie, pois finda a prestaçao jurisdidc-
nat que competia ser exercida, a decisão quo se considere incorreta ou corn erros
de fundarnentacão deve ser atacada pea Via processual adequacla, e não atravs

*	 Us embargos declaratdrios.

Feb exp:ito, re:shc; 	 Errib::i:'s. e l " : :. e ternpestivos	 Oi&

rej ci to-os.

P.

FIs. 2049: Reenvie a resposta 1554/1556.

	

No rnais, cumpra-se	 decisOes anteriores.

	

Rio de	 ro, 26 Ale T1qio:Ie 2015.

FERNANDO USIM PY"E- IRA VIANA.
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Recuperação Judicial	 =

Processo fl.0 0093715-69.2015.8.19.0001	
Ci-

II-.

TELEFONICA BRASIL S/A, pessoa jurIdica de direito

privado, prestadora de serviços de telecomunicacöeS, re9ularmeflte inscrita no

SO CNPJ/MF sob o nümero 02.558.157/0001-62, sediada na Avenida Engenheiro Luiz

Carlos Berrini, nâmero 1376, bairro Cidade Monçöes, 550 Paulo/SP, CEP: 04571-

936, por seus advogados e bastante procuradores signatários, vem, mul

respeitosamente, a presença de Vossa Exceléncia, nos autos da RECUPERAcAO

JUDICIAL de GALVAO ENGENHARIA S/A, expor e requerer 0 que segue:

I.	 Dos fatos - Do restabelecimento dos serviços pela

Telefonica Brasil S.A.

Trata-se de RecuperacSo Judicial proposta por GaJvSo

Engenharia S/A, cuja distribUiçSo deu-se no dia 25/03/2015.

Alameda ]a 6, 681 -3° andat --)a -dun  Paulista - Sjo Paulo/SP - CEP: 01420-002 - Pone: (55 1)) 3208-7760/3253-0262

':ww.sstodvugadnscoinbr
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Desta forma, após o recebimento da inIorrnaçào pela

Recuperanda da distribuiçäo da Recuperaçâo Judicial, a credora Telefônica Brasil

S/A tomara conhecimento da existência de créditos extra concursais.

Diante da existéncia de créditos extraconcursais, a credora

Telefônica Brasil S/A, entrara em contato por diversas vezes corn a Recuperanda a

urn de houvesse o pagamento destes, sendo todas as trativas infrutiferas.

Nesta esteira, nos termos da Lei 11.101/2005 e da própria

legislaçào aplicável aos serviços de telecomuruicacöes (ANATEL), em caso de näo

pagamento de faturas emitidas, após a distribuicäo da Recuperação Judicial a

credora está autorizada a efetuar a suspensão dos serviços prestados.

No entanto, após contato do diretor da Recuperanda, a

credora Telefônica Brasil S/A, mediante ato de boa fé, bern como, dando

efetividade ao principio da cooperaçâo entre credor e devedor, previso na Lei

11.101/2005, dera inicio ao restabelecimento dos serviços, mediante o pagarnento

dos débitos.

Entretanto, apesar de já ter sido dado inicio ao

restabelecimento dos serviços, ate o presente momento, não Ihe fora apresentado

os comprovantes de pagamento, conforme estipulado entre as partes.

U.	 Dos produtos vinculados a Recuperanda

Nos termos da tela abaixo, extraida do banco de dados da

Telefonica Brasil S.A., a Recuperanda possui 8 (oito) contas, sendo que, em cada

conta, existe a possibilidade de inserçäo de diversas linhas.

Alanieda JaO, 684-3° andar- Jardini Pau!Ista - 550 Paulo/SP - CEP: 01426-002 - Fone: (5511) 3208-7760/3253-0262

www asta dvoaa doe to in br
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Ou seja, tratamos aqul de uma coletividade de serviços, donde

eventual "nâo funcionamento" de algum produto (linha) pode ocorrer por diversos

motivos, clue val desde problemas na rede local, ou, alternativamente, problemas

técnicos nas instalaçöes fisicas dos próprios usuários.

Em outros casos, a Telefonica Brasil S.A. jé chegou a ser

intimada para "restabelecer serviços" que sequer eram fornecidos por ela, pOIS

foram contratados corn outras empresas de telecomunicaçöes.

Alameda ia0 684 _3° andar— iarthrn Paulisl:a - So Paulo/ SP - CEP: 01420-002 - Eane: (55 11.) 3206-7760/3253-0252

www- ssta d vo9ados. corn - br
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Desta forma, após o informe do restabelecimento de todos Os

serviços prestados pela credora Teiefônica Brasil S/A, caso conste para a
Recuperanda algum serviço pendente, necessário se faz que esta também utilizi-se
de boa-f6, bern como do principlo de cooperacão entre credor e devedor,
informando assirn, qual a serviço pendente, para o seu devido cumprimento.

In. Da necessidade de intimação da Recuperanda
para fornecer malores informaçöes sobre Os

suspostos "serviços inativos"

A Lei 11.101/2005 prevê, em sua essência, 0 clever de
cooperaçâo entre credores e devedores.

Ciente dessa esséncia legal e disposta a cooperar corn a
recuperaço judicial desta Recuperanda, a Telefônica Brasil S.A. se coloca a
disposiço para providenciar o necessário para que todos as seus servi(;os
funcionem corn regularidade.

Contudo, para sanar eventuais dóvidas sobre o funcionamento
•	 dos serviços, após o restabelecimento total, é de surna importância a intimaçâo da

Recuperanda para que esclareça nesses autos quais seriarn Os supostos serviços
ainda "inativos ou corn tatha em seu funcionamento".

Para isso, necessérlo que a Recuperanda esclareça:

a) Qual a produto ainda inativo? (internet/telefonia
fixa/telefonia móvel)

b) Em caso de telefonia, qual a linha inativa?
c) Sobre qual CNPJ/CPF este produto estaria vinculado? 1

Em mutes cosos, a/guns sen'iços são contratados perante a Telefonica Brasil S.A. corn CNP.J's distintos aos da

recuperação judicial (ousra empresa do gnspo em recuperaçdo, cii outra etnpresa vinci/ada as silas atividades).

Qu, em outros casos, os responsaveis POT se/ores das empresas contratam produtos uti/izando o seu práprio C1'F

(pessoajisica) e nile o CNPJ da empresa, o que, por motives óbvios, acabam desvinculado tais pro dvi os do CNPJ

trot ado tie RecupezacJo Judicial.

Alameda jaó, 684-3° aMar- Jardim Paulista - So Paulo/Sr - CEP- 01420-002 - Fcnie: (55 11) 3208-7760/3253-0252

www.ssladvogados.com.br
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Corn base nessas informacöes, a Telefonica Brasil S.A. terá
maiores condiçöes de atender a Recuperanda. Uma vez que, conforme exposto
acima, existe uma diversidade de lirihas cia forma genérica corno fora comunicado
ao juIzo, e por se tratar de suspensâo legal, não ha que se falar em qualquer
violacâo aos ditarnes cia Lei 11.101/2005.

IV. Da existéncia de créditos extraconcursais
(inadimplemento após o deferimento da recuperaçäo
judicial)

Conforrne informado anteriorrnente, a Recuperanda possui urn
crédito extra concursal pam corn a credora Telefônica Brasil S/A, em razáo do não
pagarnent:o das faturas ernitidas após o deferimento cia Recuperação Judicial.

Desta firma, conforme preceitua a Lei 11.101/2005 e a
prépria Iegislaçäo aplicável aos serviços de telecomunicacöes (ANATEL), a
Recuperanda està autorizada a efetuar a suspensâo dos servlços prestados.

ConIorrne consta no banco de dados da Telefonica Brash S.A.,
• a Recu peranda deixara de guitar as faturas corn vencirnento ern abril e

maio, todas aflós o deferimento do processamento da recuoeracäo judicial
e não incluldas no rol de credores, totalizando, assirn, urn crédito
extraconcursal no importe de R$ 124. 51,29 (cento e vinte e guatro mu,
civatrocentos e cinguenta e urn reals e vinte e nove centavos) o que por Si SO

já autorizaria esta credora a suspender, novarnente, os serviços de telefonia e
promover a cobrança do crédito extraconcursal pela via própria (com Os serviços
suspensos).

Sendo assirn, em momento algum a credora TelefOnica Brasil
S/A acabara por desrespeitar a IegisIaço pátria, muito pelo contrário, esta vem
cooperando e muito para corn a Recuperanda.

Ocorre que no pode a credora somente fornecer os serviços,
sem o respectivo pagarnento, rnesmo porque, o fato de a Recuperanda n5o efetuar

Alameda laO, 684 -30 onder Jar-dim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 01420-002 - Fone: (55 lfl 3208-7260/3253-0262

www.ssradvogsdos.com.br
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as pagamentos das faturas após a concessão da Recuperação Judicial, é urn ato

contrário a Lei 11.101/2005.

Nesta esteira, inforrna a credora Telefônica Brash S/A que

visando a cooperação entre credor e devedor constante na Lei 11.101/2005, já

dera inicio ao restabelecimento dos serviços prestados, no entanto, caso nâo aja o

pagamento das faturas acima, quais sejam, de abril e maio, hem coma as

posteriores, haveré nova suspensào.

V. Do Pedido

Por todo o exposto, e, principalmente, corn base na fun(;äo

social da Recuperaçâo Judicial e no principio de cooperação entre credor e devedor,

prevista pela Lei 11.101/2005, é a presente cornunicar ao juizo desta recuperação

que a credora Telefonica Brasil S.A. Ia dera inIcio ao restabelecimento dos

servicos prestados e, paralelarnente, Para reguerer a intimacáo da

Recuperanda Para gue forneca todas as informacöes detaihadas no Item U,

desta peticão, pug is sejam:

a) Qua[ a produto ainda inativo? (internet/telefonia

fixa/telefonia móvel)

b) Fm caso de te!efonia, qual a linha inativa?

C)	 Sabre qua! CNPJ/CPF este produto estaria vinculado?

Desta forma, tendo em vista que a suspensäo dos serviços se

dera por culpa exciusivarnente da Recuperanda, uma vez que deixara de quitar as

faturas emitidas após o deferimento da Recuperaço judicial, fato este que perdura

ate o presente rnomento, requer a revogaçâo da decisâo que fIxou a liminar para

restabelecirnento dos serviços no prazo de 24 horas sob pena de multa diana de R$

10.000,00 (dez mll reais), bern como, a intimaço da Recuperanda para juntar aos

autos cornprovante de pagarnento das faturas vencidas em abnil e maio deste ano,

Aamc-da 3a6. 684 -3° andar - Jardirn Paulista - S8o Pau!o/SP - CEP: 01420-002 - Fone: (55 11) 3208-7760/3253-0262

wwv.,sradvoueed cc, corn.br
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judicial Para nova suspenSO dos servicos que estão sendo restabelecidos

Por tim, réquer que todas as publicacöeS ejou intimaçôeS

referentes ao presente feito sejam promovidaS em nome dos advogadoS Omar

f4ohamad Saleb, inscrito na OAB/SP sob o n°. 266.486 e Diogo Saia Tapias,

inscrito na OAB/SP no. 313.863, sob pena de nulidade dos atos publicados em

desconformidade corn o pedido ora formulado.

Termos em que,
Pede deferirnento.

S5o Paulo, 21 de rnaio de 2015.

Omar Mohamad aleh

OAB/SP fl.0 266.486

. 4odeMLLins
OAB/Rfi 84942

Diogo Saia Tapias

OAB/SP fl.0 313.863

Fone: (55 11) 3205_7760/32530262

www.sstadvogados.co rn-br
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Tipo de documento Informaçoes Processuais

Codigo de rastreabilidade 8192015844302

Nome original do documento of 473 2015 pdf

Data 26/0512015 185635

S
Remetente	 Marcia de Cacia Cosendey Ferreira Vianna de Souza

DGJUR SEOREtARIA DA 9 CAMARA CIVEL

TJRJ

Assunto:	 of.47312015



El

Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro
Nona Camara Civel

Oficio PJERJ n° 473 / 2015
Ref. Proc No 0093715-69-201115.8.19.00011

Rio de Janeiro, 26 de mato de 2015

f\\V	
Senhor Juiz:

De ordem do E Desembargador DES CARLOS

AZEREDO DE ARAUJO, nos termos do art 527;'[V ,, do CPC, solicito a V

Exa sejam prestadas informaçoes, inclusive quanto ao cumpnmento 1 çlo art

526 do CPC, no prazo de dez dias, a fim de instruir o jutgarndhto.do

AGRAVO DE INSTRUMENTO N O 00233984,9 2015 8 ! 0O00 emue e

ECONOMICA FEDERAL e AgravadoAgravante CAIXA- Gi3LVAO
ENGENHARIA S A - EM RECUPERAcAO JUDICIAL, GALVAO

pARTICIPAc0E5 S A- EM RECUPERAcAO JUDICIAL
Outrossim, informo a V Exa que foi indefendo oefeito

suspensivo pretendido

Atenciosamente,

VALERIA BERNARDO DA ROCI-IA BATISTA

SECRETARIA DA ga CAMARA CIVEL DOTJRJ

Ao Exmo Sr Dr.
Jurz de Direito cia CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL

-	 Secretariada Nona Câmara civel:T:..
Rua Dom Manuel n 37 saia 436 Lamina iii

Centro LRi&de Janeiro _RJ_ CEP 200IO-090
Tel.: + 55 21 3133-6009 e3133-6299 - E-mail: 09cthtjrj.jus.br — PROT. 2081

F
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lipo de documento lnformaçOes Processuais
Codigo de rastreabilidade 8192015844284
Nome original do documento of 471 2015 pdf

• Data 26/05/20151827 12 -
Remetente	 Marcia de Cacia Cosendey Ferreira Vianna de Souza

- OGJiJR-- SECRETARIA DA 9 CAMARA CIVEL
TJRJ

Assunto:	 of.471/2015



PoderJudiciârip do Estado do Rio de Janeiro
Nona Câmara Civel

OflcIoPJERJ no 4711 2015
Ref, Proc. N000937156920i5.8.19.00Ol

Rio de Janeiro, 26 de malo de 2015.

rfr	 SenhorJuiz:

De ordem do E Desembargador DES CARLOS

AZEREDO DE ARAUJO, nos termos do art 527, IV, do CPC, solicit o a V

Exa sejam prestadas informaçOes, inclusive quanto ao cumprimento do art

526 do CPC, . -'no prazo de dez dias, a fim de jnstruir o julgamento do

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 0023373-36 2015 819 0000, em que e

Agravante PENTACONO S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS e Agravado GALVAO ENGENHARIA S A

REP/P/S!ADMINISTRADOR JUDICIAL, GALVAO pARTIcIPAcoEs S A

REP/PIS/ADMINISTRADOR JUDICIAL
Outrossim, informo a V Exa que foi indefendo o efeito

suspensivo pretendido. H

Atenciosamente,

VALERIA BERNARDO DA ROCHA BATISTA

SECRETARIA DA ga CAMARA CIVEL DO TJRJ

Ao Exmo Sr Dr.
Juiz de Direito da CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL

-	 -	 -
Secretaria da Nona Camara Civel 	 •-	 -

Rua Born Manuel, n° 37, sala 436, Lâmina Iii 	 -.
Centro - Rio do Janeiro - RJ - CEP 20010-090	 .

Tel.: + 55 21 3133-6009 e 3133-6299 - E-mail: O g cciwEflirl.ius.br — PROT. 2081
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Tipo de documento InformaçOes Frbcessuais
Codigo de rastreabilidade 8192015844274
Nome original do docurnento of 470 2015 pdfS Data 26/05f2015'11' 8' -22:38	 -
Remetente: Marcia de Cacia Cosendey Ferreira Vianna de Souza

DGJUR - SECRETARIA DA 9 CAMARA CIVEL
TJ RJ

Assunto:	 pf.470/2015



oy
/ Senhor Juiz:

Poder Judiciário do Estado do Rio deJaneiro.
Nona Cãmara Civet

Oficlo PJERJ 11947012015
Ref. Proc. No 0093715-69.2015.8.19.0001

Rio de Janeiro, 26 de malo de 20.15.

De ordem do E Desembargador DES CARLOS

AZEREDO DE ARAUJO, nos termos do art 527, IV, do CPC, solicito a V

Exa 1 sejam prestadas inforrnaçOes, inclusive quanto ao cumprimento do art

526 do CPC, no prazo de dez dias, a fim de instruir o julgamênto do

AGRAVO DE INSTRUMENTO N o 0023290-20 20158 19 0000,-em que e

AgravantVNO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e Agravado GALVAO

ENGENHARIA S A	 EM RECUPERAçAO JUDICIAL; GALVAO-	 -
PARTIcIPAç0E5 S A EM RECUPERAcAO JUDICIAL	 -

Outrossim, informo a V.ExzL que foi indefendo 0 efeito

suspensivo pretendido

Atenciosamente,

VALERIA BERNARDO DA ROCHA BATISTA

SECRETARIA DA 9a CAMARA CIVEL DO TJRJ

Ao Exmo Sr Dr.
Juiz de Direito da CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL

Secretaria da Nona Camara Civet
Rua Dom Manuel, n° 37, saia 436, Lâmina Ill

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-6009 e3133-6299 - E-mail: 09ccivfliri.ius.br  - PROT. 2081
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA or
VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

Recuperacão Judicial de Galvão Engenharia S/A e Galvão
Participacães S/A.

CNJ n'0093715-69.2015.8.19.0001

ITALJ UNIBANCO S/A, instituiçao financeira do

direito privado, corn sedo na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça
Alfredo Egydio do Souza Aranha, 100 - Tone Olavo Setubal, Panque Jabaquara,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04, por seu advogado quo esta

subscreve, vem, respeitosarnente, nos autos da RECUPERAcAO JUDICIAL
requerida por GALVAO ENGENHARIA S/A e GALVAO PARTICIPAcôES
S/A, cujo foito so processo peranto esse MM. Juizo e respectivo cartOrio, requerer

a juntada do instrurnonto do mandato quo segue em anexo, para os devidos fins.

S 
Requor, ainda, em atendirnento ao disposto nc

art. 39 do Código de Procosso Civil e inciso I do artigo 9° da Lei n° 11.101/2005,
que todas as intirnaçOes ou comunicaçOos sojam foitas exdusivamento em nomo

do advogado subscritor da presente, Dr. REALSI ROBERTO CITADELLA,
OAB/SP N° 47.925, corn oscritório a Rua Libero BadarO, 425, 18° andar,

conjunto 185— São Paulo - SF, anotando-se esta circunstância na contracapa dos
autos, born como demais assentarnontos, inclusive do informática.

Tormos em quo,
Pede deferimont
São Paulo (SP)-	 do rnaio do 2015.

REALSI	 CITADELLA
OAB/SP 47.925

c:c1-,nc:;2x.



PROCURA(;AO n°31115

OUTORGANTE: ITAU UNIBANCO S.A., corn sede na Praça Alfredo Egyio de Souza Aranha, no 100,
Torre Olavo Setubal, Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o no 60.701.190/0001-04, neste ato
representado por seus Diretores infra-assinados.

OUTORGADOS: GRUPO I: REALSI ROBERTO CITADELLA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob

on° 47.925 e no CPF/MF sob on° 531.184.308-00 JOSÉ PEDRO DOMEZI, brasileiro, casado, inscrito na

OAB/SP sob o ti. 0 28.827 e no CPF/MF sob o n.° 029.973.808-63; LUCIANE CARDOSO CITADELLA,

brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o n o 336.668 e no CPF/MF sob o no 371.230.628-84; LUIZ
CARLOS SERRADELA BATISTA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o no 114.049 e no CPF/MF
sob o no 051.549.308-27; TONNY JIN MYUNG, brasileiro, solteiro, inscrito na OABISP sob o n o 250.303 e
no CPF/MF sob o no 303.553.398-97; CHRISTIAN PANKOWSKI, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP
sob a no 255.405 e no CPF/MF sob o n.° 220.591.868-03; ROBERTA NUNES SIMONATO, brasileira,
Seira. inscrita na OABISP sob a no 275.046 e no CPF/MF sob o no 326.779.628-07; IVO ALEXANDRE
NETO, brasileiro, solteiro, inscrito na 0A13/SP sob o n o 	inscrito no CPF/MF sob o n°.

23.570.078-00; GRUPO II: os estagiários e acadérnicos de direito; ANDERSON FERREIRA DA SILVA,

brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o no 196.655 - F, e no CPF/MF sob o no 374.498.668-38,
MARCELO TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o no 206.928-E, e no
CPF/MF sob a no 302.426.028-51 e MARIANA LUCENA PEREIRA, portadora da cedula de identidade RG
no 35.554.600-00, inscrita no CPF/MF sob o no 392.787.989-79, todos corn escritôrio a Rua Libero Badaró

no 425 - 18° andar - conjunto 185, Centro, CEP 01009-000, Fone/Fax: 3106.9886, nesta Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

PODERES: Da cláusula "ad judicia" para o foro em geral, podendo para tanto, impetrar medidas
preventivas ou assecuratOrias, promover notiflcação judicial ou extrajudicial, requerer alvarás, e mais, para
transigir, desistir, receber e dar quitação, assinar terrnos e cornprornissos, o que tudo será dada por born,
firme e valioso, na forma da lei, especialmente para representar q OUTORGANTE no processo de
Recuperacão Judicial ajuizada por GALVAO ENGENHARIA S.A., processo no 0093715-

2015.8.19.0001, em trãmite perante 0 MM. ,Juizo da 72 Vara Ernpresarial da Comarca do Rio de

0neiro-RJ, podendo agir nas açOes conexas, ern qualquer esfera, juizo ou tribunal, bern corno participar
'e eventuais Assernbleias de Credores designadas, votando a favor ou contra aprovacão de Piano de

Recuperacão, nos termos e forma determinado pelo OUTORGANTE.

SUBSTABELECIMENTO Permitido, corn oU sern reserva de iguais poderes, desde que assinado par dois
OUTORGADOS do GRUPO I, em conjunto.

FORMA DE REPRESENTAQAO: Os poderes serâo exercidos da seguinte forma: a) por quaisquer
OUTORGADOS do GRUPO I em conjunto, ou isoladamente; b) por qualquer in dos OUTORGADOS do
GRUPO II, em conjunto corn qualquer urn dos OUTORGADOS do GRUPO I.

São Paulo 22 de maio de 2015-

elson

,3jçqU8't3

chrekof	

--N

ITAU UNIBANCO S.A.	 Caio Ibrahim David

1^7
3th

Vice-Presic)ente



S

2075

-	 -

aua-Ieifl, 6 de agoclo de 2014	
—	 mario OFuda 6mprrSaai	 -	 She P3.310, 124 (745) - Ii



52- 5o Paulo, 124 (145)	
flAIl, fAcial Empresarial	 quorta-feira. 6 d agocto do 2014

01itauUnibacoSA	 -"	 ',J002076

100. Ton.

CMN 1590/li CE!
EOAH-Op000c805
3305107 (saris ma
AAAIJJO - CoMas
Foinelorranto do II
n.godac0o do mk
Coolrdm metros a
duo AeQias. Procod

Pinserdol as.
M0MU(OS -
Mi 0 61510

so encoodo r,mitgrcmlas,se,
D.mossstopOos Findococos: Ri
Oneerodos os lobatos. Iarrto
.0140.2014 lao) Robot's Fm.4., 

losisda Cil Silo psoplis
Ptioia 010915. .1.1.Secboldolo
-sri o I' - Acolirpanrd 1.

cCompelsiaD. isidodo sIn 25
Paulo o pro/s irrdol000bossdO
o.cossaromeoiO 01010680 do
iccobdade. so Pals as. no exlsd
assododa borrcA,ia sin sodas as
CAPITAL 50031 5 acOes -
do AS do.rS.soL7fl. 4 o (Oslo
sotocsnlss 0 ..a tool. tea
cools 0 05050±0 a urn nosiAss. I
nomInal, sesdo 2.134.158.735

CVC Brasil Operadora
e Agenda de Viagens S.A.

Coso0sasdis. MseoIa
CFOPJ n 1b760 .1651000M0 - NIRE 35.320.307.556
Ala do fourths do Consalho do AdmInIst.çAO

qeallatda sin lad, vIM 6e5014
ida DIn a D.11berscO.s Undnhn.s: D.flbomcio ssboa a saSs-
daii.i,Insdsde do libido C/C S.avlco' Agenda dolA5501 Li
,tçtn Apronados pa UsanIsosdads: Os ase,00ms do Coraoltm
rieolsirapaO. con base 550 aMos IS. lodso (asol do OslalaIo Social.

pot sn.ad,nidade ekoodot600is do 'Oslo ado do pc's'
lornitoslo bocsba000000lisldaCVC5005l455A00050bdmVb10055
sobs moo do Coancaitda. .cl.beiodda Isa Odade do Mo61 do
ISP. so Amoida Wrasdo, No—so ISsue Gsi'oorlOSi '.001. -
boo Snioppioc MoçO dos C,uzos. Cords, Cinicai COP 09760-000.

Franqseadss dos urodadot lm oo,*od.s do do 6420. 6s1 II

Sensor RO4ISOO Frorcili rd Good. P Soclsco Mmd do, fl'acas do
L4os pam oododadnlsl port slot dsidOlsl Pica 0 Musson. aa-
o:,,it,lcsrrodc1trs.155n0cn011001p0t0im0,t05d0Itmdb0
rn,. Loss!. Oslo: Sac!, Ae*4 aoid7Dl d . Elton rids's 511cc
a-Snorr.a,rc da U.s.. JUCESP s20 22.1c04-1 s_rn 26077/0l-r

I	
\d Se Oo r
I,roro......r	 /4

15 ; 1 —JC^Jn^fcioor

Prime Infraestrutura S.A. - .	 DAMOVO DO BRASIL S.A.
CNP.WF lt82a.433iIW - MInE 35300.155.475

Enrol AIad.A e.obl In05iO,d1,dd Ratlasd 9240610014	
CHPJ I1°58 7953028005 '0 NIRE 5 35360113601

Oos 2dr062314 6,10 lois,, isa sods roSE Osdous. - ssl0506ioI	 AnaosEdSI10150l E.10050dosdria.005V000cIs

TotUodo, Mesa: Pnsdeinit Sor600 J-1 H.nnlqst do IdascIssonbo 	 Scam cco,00c100i a	 adnendlos do Dna., do Biasli S.A. I

Eansis. (abaiso qaaSScsdo3: Secr.siiio: SenIor Nalaibso Martins dos nh!C. sconlosro obsrmdoasa ., Ins 124.4? do .1 sf8.40

Said" {aioo qaaldada5. Dollbonctosr AADEdebaetOsr I-Alisaacio	 0-do EsIacJloSodd

do ted. Social do Soolodade: A.broIOs Os 'souls e "—&a i'°- do 
Ca0p,'0. ran

as'. do todos Os A,dslas. cos000roso aLma do Puoteno. poc Osdos daCaarO3aflhI,. 54 Al. Ma

sssirad. {Aoosw (.0 SenIor José ".6,101.. do NoscIoseaco Bartok,.
bostoin sousdo. ecoossrdsis. AG 22A41.447-1. oa11edica pela	 ro,olcoiacslsrono
co PAIr 109583 500-83. I.S.o's a doncicibad, 5 Cadade do AMMO	 015 do alt A 500
PreloiS?. 00 ..a Plods Canesbi, 777 - Casa 25, Ascolo dos Acidas. Ad rrJa so- dolsmdoom a
clods - lolairdodo dos paoardes pal. isous, _ isabsflsoo. noms.sdo porloboodis me alonsie
• inns. Natalloso Mantos dos 5.5555. blasilohrt aaoado, rngsnln,iso did, do soitodo do M605

002.680.052. espedols p05 SSPISPI CPFPAF .1.11S 658-0, redden	 Isoddo do .çso koonla
i.e dorskiiisdo I As. OssootisgrbosO. Si, .,- Poodrodob no Goads Consp.1*rm, ,00,400060I
do CuandmcISP, pass 5000000tiar Os lrsbollos.0O Acio rrd0000POrOOlii-	 OodlisrIalolal/aFl 5000

midode apflaoi.5 sIenna ends social do Sociedsd, pao. Rio Viola 020 do 'OpoOdo .olgo 5°

	

IS,. 230. Iposopa. 510 P,riiarSP, Lsr.000cir slol nod, 0151$. 530	 cia Cosipaiois O0 la,3i

Psalo i0Oil2014. %iosa:Josd HeroIc.. do riacolciosto $01101' orion . 	Ci o,s1,a I; do Ecrslsl

dock: $,lalIcs Macus dos Sacios.S000rL1:u Jucc5O	 5.i-O as, 'up

ornlLV7d20i&FUV5AOphaSrPLit222 	
cnqnllso Eon,

:ialssnificada ........ 	 Gilds: do misdo ci. 150° POVLO 5,5, CO 305C214 00:30:33.
cad,: 02595AC117 1 oAdrI°"l' 037C519 ;.:',m403i5nls.ro: ES
,',c-iO.imprc ssaoliclal.000I$. I-n

S

coado di OCOtdO,C.s bide Oop.lisflCWro
beta em dooroonstacSos frsaricnir,s do

atbcsdas a 01s em asseboSboia pn,d
do lode .0131 di Flood do 2014: (d) op....
Soalids Social. pa. 58005.050245105 scobI
,,aoenbo do easi,I; 0 lii) .101001, do sills
il.p,l sqide oe,o:cfcioSuriab00000assiro-

,Pi000r000rOs.0I'tiOci°l'SIIIIE:,bs



4 - Säo Paulo. 120 (14)	 DIãvio Oficial EmpreariaI 	 quirita-lerra. 21 de janim de 2D 10

-:	 •?• - t; ; ;	 •--,i	 V:< 2±	 -: :i: e ; 7 k ,c	 - C!TJ

Itauunibanco5A 
	CNPJO3Ql144 -NIRE323178	 077

EXTAATO DA AlA DA ASSEMBLEIA BERAL EXTRAORDIIIARIA € OROINARIA OF 30.042009
IosO.P.cIO: 30-04 2009, As, 10:00 00,99. 00 SSF 100ia!Fder Prearma 10091. Proton" La9akiep,esn,tmilflda 1Sç20 do nEOirtn dos .et.s:; II . m paso ordlo ada- 4) oprovidas as w0000 do, .th,*4slradocn . as

Fai09aFIh00saC009vst AudooseS depsndeaIet Mesa PrsseoIe: RtVIO EQYOb frOibat SscreIArb: derrOrstfaaes Pam.N di sodedade Ia*Js9s 00 aXOrCkb do 2009, bii como ft abSOSçQ pros psa)iIlo

AS4OS110 Caslos Batosa de DIWJSa. DaOb.racOatt I . em pisia aXtaO,dSrk a) alinda I *maonhaçáo do an e,srdo 504 ReseseIs dt Luo,; F adreados as delbesac&s da Doobib. ,ebIsaa: 113 .0 5a9arat3

OANCD ITAU Si. p500 £TAU U100ANCO CA.: b apsovaáo Qua 0 coFwortsda o,gao!zcnaI an Owotb di anI0*0*S ac09tnde0S0SSth0t 0 tapaI;rtiekIuadosde weI&t0a 0no&o0e 2005. bean coisso
sdF heosposa asatha4ts a .kb*ond0000coFtfl!FOrOafl*alaI& DWaI quo scads Unt,anoo odWthmpecvIsFado noflatançode 31122005 a p. SOS aetta ssmncbo de 2009,cassoasa no boo

. Ls0o Os Bances Bodu aderser CA. 'eMs am v0 S oestvturacâo sscIetásb o00mlda am 2t112008; oodo eon babmcos Weaw.&ths ksarOad09 ass boos rsorddo do 2008, eamhnsa, no onead q ued. 60
omSdsmSo Our opsoocoorsafroemla A. all. I possh p000*5 A 00Wc9090 do Norms a aqLeS do oomkb 6O2T6.09050611 so1pa60 0ZTOOI) a a60c9O60 01000ráIk9 60 p9Damer40mens de&.sm0es:

od	 do UnFrW a do Socialite. Arno aprnna Iem a mar4ancâo doss Prone , As aIsndthiFnIo
amtedoesmente noaer6sS. pottn e quourodad 00 OOYçOOante oioar6zaci*I do ou,fl unharx a56 got seja pdo ataodbOda09OVbJ0 aocj*s0flI0 B £009000 deCoaoneadoaoVe-PosIdos4e S&saAOJTONIO

ssiveI rtara r.sa ussOtacssn:c) afteradoc EsOMoSocb a rood.. FFt0000hOS *stts0noai* 1a JACINTO MATIAS oOS Doelasas Faco0os LYWM. SAJ.LES FUND e MARCIOMJTONJOThLXEJItA UNAROS.
noun !;aII 9009 demomtsacâo soobi: (II) 005 att0S 4 a 5. arose a ssUvThra doss 000009 NBidde r, retth 0 aDS Domat 6.ra4n ScFSOSANIOWPOCARLDS MORaLS. JOSEOER&LOO BORGES FERRF0 FJULaG
IisadaIds60eneknonsosFodesna abtuIc00s does d0atoes:(1aQflflapUfd0a!fl00 mbS.ohOLMtrb. ABEL DO UNATABUAQO a am Dkala,09 OeraraeiJDCUS.4 FAARCONDES DE AWDRADF WS1N. L02

an 6rtude do deesacA0 h' nhra boo romoda aberac0tda demOThksaØO ad Dames 0th Kooii2 PromoteANTON IO AIBEIRO. NUIZ FEROfl4DO DEASSLJMPAOFM9JA F MTRIGS< PIERRE DEUOSSEqse debaram
O.k para COOth,baa00 Bare. worn'. 5K a. prsbthmlerdL Ad.ILa tktan09 baag SA_ passardo a de,oemduSos aoscw509 porasao'l a60doa *de 	 FFS110 m ssIat00000bt 9)ebaosasse9uhtea
Esuots SOcIaL truallinardosos ..'a 6sposObass. a 0190005 0900 0 s.00a isdafla dMdamerOn oo,soWada: paooas Are bse5mr a Dbotb 

an maodNo anoal qua s4gonrä ate a paa áos *Fas em 2090. soda corn

0914ThT0 SOCIAL . Ait. I' . OEUDOOIPIAcA0. cDNsSmi pcAD, PRAZO 9 CEDE . A soadada aMolissa STICJOO ha 0*60 sodal. sado 59095600 112 carQcs: Diotbe Prnideasta a Dhlb, 00090 "No ROBERTO

Sath rl6a pu,Foss. BOWS. 000 A dorornScss do FrAU UNISAS000 OS. bi haidada Fim 20 do dhihhto EOYOIO S15TUDIAL. RG .SSPJSP 4,50349, OFF 507.Th&fl8-52: Doelorea Yha-PeesadhoBE re&ebOS

do 5549. art teircordeBSSruSa do a 500 SUsoada a tuarnaCjade60 SOs Paub EsiadodaSOo Nedra erasE Alt ALEHEDO EGYDID SEUSAL RG.SSPISP LD4&777, OhF 014.41421B07: ANTONIO CARLOS BAOOSA
20. DBJETO . Aeocied160 loch par objelca aE4dadt bindrb eli boaa asrrohdadn hbbrba031. mar ine  DO aNR&E	 RG,SSPASP 4.S1&1S7. CPF S28.I4.11a91): GERAWO JOSE CARODNE. RGSSP/SP
do 0000c0006! thnb5a Mtr- CAPITAL E acOss . 0 ta$al socki d di RO 3S678.32OS.S2 (obta a no,a 6,534.857. CPF bS2S9h0la0OSE CASTRO ARAW)R000E. RO.SSP/SP 14.200.127. CPFW3.MB5E8
bEsEi sebccdhs or hBar60 a sob mlhdes. bazhflths a ATA an e sbo b ods reals a Smhaa a we crnlsrsos}. DO; JtCID DE M4DRAOE OCHn11N1. RO-IFPMJ 05,492.400-7. aPE 002.035.207-15: MARCO AMBR000
Irphe0005ado pm 4.009.421J13 (qoaso homes,, rowola a thEo Prosedi qvasroftthI a ohio a hole am', CRBEPJ BDNOML RG.SSP?SPaOhflhdX. CPF700.535fl009. R000LFO HBNRIOIJE FISQ4ER RO-SSP/
000cemaaS elseze)ac.he' 050, ftaors . nnioalov shalitaL aamdo2.h61.109.hfl (dab biL60i. hh&60 C LOT orbees. OP 5220SO7X. CAP 073056121905. RLIY VS.LELA MORAES ABRBU. ROSSPJSP S.002i51-9. CPF
oolh osnsessaa F000 toO. qtsbemtas s oNto a trés) osdad fin a 2.054.258.200 (dols blhoes.athtia mROes. 010,72017890: a SEROtO RSBEPRO DA COSTA WEaLflJO, RGSFPJHJ 045507540. cPF 5OF.55t577-00:
60ZAFS a es,0 a obsoL On 0005 ero.RTIa5 praisseerchi.. esbhsernreavh.h0aS00hflaS saO*aOlrets,ta EaetalIohtakkhoCLALJDLA POUWJSKI. RO-SSPISP 06M33.flO5.CPF 132.OM.150-3Z VO LUIZ
notag050: a . pd,qNade rho 'rmaMs 6s dhBhn mares, moat 60 NO 0.022 p05 one,nih curTobOsh. quo DE SA FREIRE VIE[TM JUNIOR. RG-IFP,RJ 05.340.0022. CPF 789.oaasol0e. JOSE ROBERTO NAYM. RD

sood ajsj050 omcasode dashbramsflto09 oopamards:h disahootams asaaiwhlaOenaclh do coatoaa. 505005 SSP)SP 37bS5.0194.0PF634.949.007-34. a CARDO SALDIN.ROSSP/RS 1SS532S0. OFF 18aa7h.O40
rdbldas Fan alero pUtdta do aqaI*90 do acdea. do 0060A Des ansgaob 0 R000 ad a 80% paid. Ore 72 a .

it .ALEMORB OB BARTOS. ROSSPJSP 0.677.950.2. CRT 040OOtOSOaG. cELSO
s) do valor paso Pa r acio ChITS driall. a ohS. hstagsanN do Uo do c&drcOt. asosOlJt060 0 &tidra,do pob StARAMOJZZ& RD-SOP/OP S.6OS.2373. CoF 080 415.5115. DEMOSTHENOS MADUBOJRA DE P0*40

rne000 goal ao das 00aes Ssdaià rb, . mass corn pibobada no nour proaroo der*smdos t ons!atIwoa. font. NEED. ROIFPRJ 54299fl5-7, CPF a47075h77-hS. FEBNANDO NARSELLA CHACc*4 RS$4 RO-SSP/SP
b*riorbh 000 aS60ha as a^eI ordbasba. 35 Acoe 0E5 olson's . S•ssr qea hm.arafl. !aci o oat 491et0s a 3230.740. DPE E07.090340 BE JOAD JAcO NAThABEflIA&J. ROSSP)SP 6.313031. DpE 940.140.100-as:

IhslricSfl qoc baa sa iseotsoha, -a Is'. desire 
-di 

I..as açees do sockdt60 Owls 00000rala OLaCOS 00 DM0505 USOOA, RO-IFPRJ000.co3-0742.CPFO00.co025749. OSVALOO DONASOMENTO,
petmasechhoo em _Na do dsspdsba. mm anstltaicho For. r,crftommfra oomloda, am do sam akà,rs. ohm R0-SSPISP d424Z CPF C00204.07h-34. OCARDO VILLELA MARINO. RG-SSPISP 15.0051154. DPF
emboSs derail dcados. FOSOhIROss dos osdooss 31 a 3500 Lot.- &4Q4116 podroxho sesceblada do, acbrllhtas a Na.300235-90. 0 SIL'/lD *POJTBCIDO DE CM4VALHO. RO.SSPISP 3.293.005 CPF391flI.599-49,.Obta0000:
,eiratsmiaçAa do cot rota o 9 3' do .lIo 35 do IS mrmbmada ri. 3.2. AqiiIsaçab cars Prdprbs Açdes . A Manor; MORE EAPOZNIK, ROSSP/SP 21.015370-7. 00°F 1BS050.120-02, CARLDS ALBBRTO BEZERRA DE
0001.6000 EDdeId di as psdpi dol..000. a No do ora0-las So mood-las am Soosotha me Fasten s MOUM. RG4FPIRJ 091.385.072, CPF 034141047-IS. CARLOS A1USTO DE OLIVBIRA. RO-IFPWJ
albnaça. aneeamla atsIorIzaç9oda Dotwb. 3.3. AqssIsIcho do Dirello 60Is palas Apes Pralmoaclals -As 0325 1085-7. CEF 432759307-40. CARLOO EDUARDO DO CASTPD. RG-ESP/SP I 035000. CPF
açdrs Peale ?amc 00 s6q Ebab oa001c Nb do deelto do solE oo lames do aribo 111. 9 1. do Lein' &d04!70 he 00409731507. CARLOS HEJ4RIOUE ZAM1ETFDR. RO-SSPISP 10351133. OFF l5026.08&30. CECIUA

0

oodSade daleas do p0*450 dMdendo prbrlldrb 90,500 ererolebs coassacvlioms. flt4 A010TmSIRAcAo - MARIAARELLMdO MISZPUTEN.RNE n°W 409492-v .SBVPOMF)OPF. CPF 140420.5 8-43. CIAUDIOCEEAR
ah -59. DLAUDID JOSE CDUTINHD ARROMATIE. ROA ssclsdldr said ad,Tdrttradh pot moo Diseosla bSo,.daporoobTasou solo. resIdoaIoa rho Pa a elsiospeb SANCHES. RO-SSP/SP 53000003. CPF 044295O-1(

AseamsMal.OaIaI AND PodBâ sa,ep&todi,esoqoemidliyeroo,haIado0OlaaasasIA)aP1hIidaderadalada RJOS7201702.CPF9SI1fl12107. BLISASETE SZABDRO.IFPIRJ4142010CPESO7745-3971hJASOR
e}ehrOO.a los dames srs0o}rresldoSmoS09rOos madiam.000loalora dmIe,modepoose rnLk,ode And da PETER CRAUPORD. RIOB .SEJtPM&E?DPF W-SSBTSB-P. CPF 111 30 ,550-79, JORGE LLIIZ VIEGAS
Reol000 do Diobala. apds a hoambga0h do eldchs me baaubtldadaa cmeeSasIts. 42. Os dhesees RAMALHO. ROSSPMJ 07,5bSBSNO CRT 420I800 LAVNIA MORABS DO ALMEIDA UoOUEaP
porrthethb remunoraclo a pa,IblpaçOo no, Echo. qua Mn podard olbapassas As Ibnoas ansb. Pas 0 JUNDUERA. RG-SSPISP 29OBE.I2h-3. CPF299.a,7.I IS-fl LSILA CRISTIANE BARBOZA BRAGADE MELD.
pagannamlo do nansmarapãn a Aoontlna OeaaI bard setta Wereard C ,,IoaI asada qua sob a bnamra lc,dcuadt PG-SSP/SP 20.1070934. DPI' 153451.200-05. LUIS TADBU MAM1DVM3 SASSI. RO-SSPISP 7.a01S22-S.
cabanas 00 ComBo ft dear b-aencado palo Diraim Pan ente. PC. Diraloma Ve-PnnnMsnIes e pab CAP SSO.002SSE-0O. 1132 BDUM100 LOUREIRD VEtOED. RO-IFP/RJ 052553090. CPF 00t010.n97-74.
dslnr respontbnenl paPa Area do Pasaoas. reoulatnardat a MazoçSo dais. sirta. Coned IgIJaIntranIB a ammo LUIZ FELJPB PINHEaRD Oh ANDRADB RO-55PA45 M-I-3T2.401. CPF 540.030fl0-53 OAARCa0 11315

Cnanild Ibcar 0 alnla do parntlpaglo Paid, aol carriers, 4.2.A 05arocla arl do d2 t.aamnb)a 150 (caIgo a DRTICELJ.I. R0-SSP/SP 12.013534.CPF 00.500020 .20. IMRCELOTDOSIAZOLD. RO-SSPISP 03.444097.
doqoanta)mainbros. walpn.nndald005 carQoa do Dfralnn PranIdeBa, 05.1cc CeasI. ClInic,, Vica-PsEldamlan. CPF 131.40220030. MARCOS AaJTORIDVAI DO MA6ALHAES. RO .SSPRB 3125415 CPF 501-222.40430
Direlcaaa Eancurlegn a Dbatoros. mn conh,mdadn doçse lot aslabaladdo pela Asnartmobla Garet ao moor cards MARCOS AUOUSTD CASTANO Dl SILVA FILHO. RG-IFP/RJ 0.306045-0. CPF nSo.Ba3m49. MARCOS

coogno. 44. ado Nam do Great, 0 Dbntol Presidents. I Or., Decal no Mature. Vcapoeoidartleoeos BMDA DMT4ESI, RD-SOP/OP 10202.301. CPE 740104137-72. MARCOS SUVALOASSUKADO. RB-SOP/SE
.MemoEaecotlnoa IOOmBIJO 0 Ganpo EunaitIgn. ccnogodoo do S cMos) a 30 (1:11th) armanbros. satin. 15729503-5. CPF 144.O 

PE
101lOa-09. MARCOS VANDBRLEI BEUNI FERREIRA. RD-SOP/OP 37.122.807-3. CAP

doIbana5Sn do Assnrthlala Carol. coon a conrpatsncla debar as Ordiam htaldgcis. a polliaca do n.gddns do 203303722-nI. MAURICRRESRA DO SOON,RC-IFP/RJ n74020.631. CPF S41 .2,2 .0071, PANIC

Bonco. SpIt/al 	

ansto

F Inplaanmlstaa 0 Ragbrmaalo Enlnlno S Banco cc Rnoudalnnnla Sa Pesassal. 45. Em caso 
do MBIRELLES DO DUVEIRA SANICS. RO-IPPAIU 03.007701-0. CPU e257E3-t7733. PEDRO PAUI.D 05

anakncb 00 tnpadtnanlodn qnaIguerdlnslot a Dtnaamrla ncnalagd 0 sotsolola Protons,Protons,danira seatsmenthtot 0 ALMEIDA CAJUJEIRO CUPOlA. RB-SEP/OP 117241015. CPI' 000772.418-20, PLJNID C/R0020 0* COSTA
Oman PraiMaProud.. so" oobodlijldo. am auaa SosSodos Ca Oncadommlno. pab Minor Good 5000110 dnsa. 0 PATRAD. RD-SOP/SF 10251358. CIF 042.552030-OS. RENÉ MARCBLD (JDNcAIVEE. RB-SOP/OP
Dr.' PemnIdenin alatatOc $1351001do..daa Ca .,...aoens VIca-Prnnidenees. 40. Or mesonos db.rnn per set 22371.007-5. CPF 173221425-02. ROBERTO LAW. RB-SOP/OP 0715213 .4. CPPndEnSl.I0S-09EOO.ERIO
Salt 00 dnslonadn. emcatdinn aInlInnc,J ilInArnr. M.	 rt colnnolabnomoaTa moSs	 coup,ca, 4 .7, Go	 CoF
Slalom InucalSo 00 mandalnn polopeaso deotnalan. podenras nan msobno, e pasneanecarho no, calpos all I SOP/OP 00212205. CPU 035.240.000-20 ROMSLDD DOPOcALVES VAIEMTE. Carrara dn Iderdiaadia do
posse doslbtnllhutna. Ad. Sn.ATOmL00005E PD050ES DOS DIRFTDRES- Des d.antornslanrdo an ltIn Odkanblthrb do Eadndlo 014754.453-7-5lE. CPU 040351.4t740. SORDID SOUSA FORNAMOES JUNIOR. RB
nacanaadoonnnla mbno do 011cC Ec - aamo pnaara. pars: U) ne1nsaotaa000dada* aanun*dc SSPmS43ln2n1.CPc0207a0740-07r0mARIM108R(T00ACO0T04Pt/hl0T04.
nbrlgagtoa no axancando ditalion err gocIquar sIo, cmtltab oodocnnienlo qua rasponmablIdada poise 5. CPF 549.0)0207-34. AUSXANDRB 243(1* ALBERT. RD-SOP/OP 60E2397, CPP ano750S58-2D. ALMIR
Ban. l,cluslse Plaquars,gonntts a sOrloacOe l do raooafrcn: (5 6.0/0z snore a frnhobgl,, ex(bccdo a VIBNOT1 RB-OSPIDP 0273241.CPUOSO5E71)70-00. ANDREA MATPEUCCI PISdOTT1 CDROEIRD.RBSSP!
remaoajamaroodd doÉaodArnoin.S.l Dab dealonas bragranras do Bnipo Eoncoasaalo,30pndnnenpara onnaIglna OP 11300700. CPU 1eS70007B-25. ANTONIO CARIDS RICHECEB RIBEIRO RD-SOP/NO 1000100405. CPU
lononclar dbolon.pcdandonirsda. hdapmrdanlnmanla S aSnlbaoAodsAsterrtIab BarnS Ensnare mlmsar bens 33470t545-I5. ANTONIO S/S/AL/S RDSERTI FEND, RB-SEP/OP 0503.000, CPU025.445.920-20. 880J0LD0
do albars porrranaol. 02. Con-pale 00 DirnIco PanaMa	 st as's. Re/ Asaannb	 eon cwt%ocaIoias O	 raprart ana PERBRA PINTO. AD-SOPIOP 4-677-025-1. CPU 330243.900-57. ANNE. JOSE Dl IOWA PORThU.A. RB
ra	

-

ordSan do Baopn EnnBJ*/o ada 05*10CM 0 aoptrotlosat a suiacSo dents. 0.3. Coanpala as DimoIoi Banal  SOP/OC 1.091.734. CPU 55Z014230-40.CAR(OS BDUAR000E SOUSA LANA. RB-SOP/OP ldSaS105.CPF
aonlnnw 0 DInaMr Presides. no enonclalo do son. loo^4E. oslrsdlnlar no oaMpoo do Sancoa enlotalacaa as 080531.050-d7, CARIDO EDILORD0 MONICa, RD-OSPJSP 10.570.320, OPU 004041070-02. CARLDS

091500 lrd.tnasn opmactnraln 54. AdaDisroren Vace-Prnaldoratan a Dltnlorao Eaaotlbsns conrcene a H5/4NIOUE DDNSCA AIDAR. RB-SOP/OP (4.041.7124 CPU 075.02055&06CBSAR PABOVAN. RB-SEP/OP
adminlsltbpoo dan op.ractn bonodntsn. &5Aoa DcoIoena noaripalo a onunso dan Areas 00 nantoSms anpacStn 0100.707. CPF 007aOlfl/845.CICSRD MARCUS DE ARAWD RD-SOP/laB M-l073452. CPP385100d56-
do noajedado quo ates broIl soEs/das pnb Bnics Puaco/Inso. AsS. 9' DU000DREA - A sododada cr0 lana 45. COSMD PAlCO. RNESE/OPIMF/OPU a' W55400314 CPa 007254-07040. CHISTIA0IE MADAJOIAES
DoMdonbc quo alolad coroo canponrenla otaambadmrd 0dm do Coetgbrnerado had Untumnos. bdaarado pOb 11.00(013.5 POR)SLLA RO-SSPfldD 2.005074 CPF498.60,206-53 EDUARDC ALM513A PRAOO.RB-OOP/OP
bslh/çln Idea load I3Itanoo Haddblg O.A.a por aodnsan oaaaa aitsIdlAnlan aorotbadaa I Inrrrraa Paid SamI j."43ad, CPU rl&032000-O9. ERNOOTD ANTI/i/ES BE CARVALHO, RB-SOP/OP 7.070010, CPU
CaarraLM BoasOapob Sopa*derdSncb do Segoaos Unbadsa. axcela pan an ruhnalMdaa garn. nnnrsSda do sos 025,007.750-20. PABlO IMIITAKER V10(DAL RB-SOP/OP 1.319.020-07. CPU 050.050330-27. FENaSANDO
noLan/a 41j nl/sidada, nkrn a consctiab coil/doll. pt/pita. 01.0 OdaloOl saaA doalgarad oadnaroaldo pets JOSE COSTA TELLS. R0'IFP/RJ 5450375-7. CPP 800.00&237'fl, FLAVID AUBUOTDAOU1A.R DE SOUSA
Doalmi. a lard maradalo del urn) an/S padaada Ian onnomado, 0.2. Ccotpola a Diasidoeb:(a) zala, pab MESaRD-OOOP	 14ID -4.152.100 CPU 747.418.135-20. OIEU DO ANDR.ADE RB-SOP/OP 51361.407. CRT
obsernnhrdi No aurorasnoise m0,Ammsd area palatlnaa store donrosdo cmrntaaNc4 at/a asian canto canals 074.470.218-05. JACKSON RICAA00 BD0AES RB-SEP/OP 0.410.554. CPU 010.723.140 ,00 JOAN MARTIN

rncownlcaa6oarloa As h.I/o0no doCotnrsoraarmdo INU..- aoscsenrtsalannlddaada salt, prodmutca a SIBRIOT JUNIOR . RB-SOP/OP r3a,76732CPF105r24150.00JOADACJ1CNIDDfl4TAOSE2ER0tALEffE.
aaadcoa. halos/no as mealaajn do c001005: (b) larnsars. noOtlImE bisratab. anallnal a do, Iralaulanlo temal a RB-SOP/OP 1013708, CPU 00090381033, LINDA ABARR/AKAMUR& RD-SOP/OP 7.700004. cPU

nqaduadsAsr.cbaInOpOoad550501lna ecsndIbsdaptIdalasaaarvlcos des klsttnJlccendOCon000rcaanadOamd 752.144.185-01 LUIS ANTONIO RDLUDRIBUES. RB-OOP/OP 5,403.4540. CPU 094.542.088-00, LUIS
Untaanaca, qua nOn 0mm aolunbnadam pub arasd:rranrdo hoblrlanl rnabna paba ogaaclaa 01 pa qaaloqaaor £DUARBOBR055 OIBUEIRA CL.04HEs RB-SOP/OP rS.1a7.350-O. CPU 1fl701.300'24.LIJSS DIAl/ID 00571*5.

Sot/ac,
do aada

posies da 005rd:nannln: (a) pnosOIiob nncbmnksa,nlns noonasdrbs a dar ddrrcb non nacbrnaalraa a/art. RB-SOP/OP 3020.235-1. CUF0BB.508.523-82. IUIZA.UATDO/IC PBRNAHDES CALDAS MORONS. RB-SOP/OP
nnosno da nsa. dnrnaaldoa a dal aaolsidalsdar adnoadoa: (d3 btlomnan at, nnobrnanlaa 0 pam/a plot/srI 6.550210. CPU 030.903.530-03. 1112 ANTONIO NDBUEIRA Oh FRANcA, RB-SEP/OP 11.021.702 CPU

pam larposra Irsol 0 a..,500 j,odard ossapas 	 nInar 30 b/al di.,: (a) encarr*than asponra onnolsalma pars a 070.004.438-01. OLDEERNM/00 DLIV0IPS 0AIO4ELD RD-SIP/OP 0.471.592-S CUP rl000E.ArO-52
dnmnada	 ladaranrnaal5nard0pIaa0hO/mad0naSI1aCU)PnWVIa0ConadO/*A0dEnItnbOhal05.MnAa LUIZ MARCh10 ALE. 05 MONIES, RB-SOP/OP 0,305.022-0. CPU 040.505.r01-35. MANUEL ANTONIO
aaaInada, A Bhatnrias do. hotirolnoan ho Cottqlcnnaaaado had UnlSmnao nmdidan carnnllns oo do apninaoamnn.tac BRAIndADO. RNE-SE/OPSMF/DPU W-ISSISI-O, CPU 421.007.11-bo. MAJICFLO 0000/ RB-SOP/OP
dnpoo*dbtaaloa a rcddoaa . amdnaoraencbdaaadllaadohiaolataaUlealacahsaa:I006labnlmramtolmblba b mo 3.244.550. CPU rr3.la2750-51. MARCEID NAOICE 0* MOlTS, DAE/SP 50.043. CPU 0r4.4I0.B3a-0.
Cmraaaao 00 Admtlaramc0o ala so alas noamsola a Dhnloaial SO COO/re do Acadoonia a S Asadostla ouirlas dan MARCELOV1LLScA MACEDO CARVPLHO. RB'SOP/SP 30.712.510-4. CPU 04032d.107-04 MARCO ANTONIO
iraloElinoan do Cnonslonnonado IN tamtani aofind do cada namnstra. rolardnb qoanliaa./rao a qnoollIaaaIO acarca ANTUNES. AB'OSF/OP 7.15033B-X. CPU 502.975.518-00. MARCO ANTONIO SUDAN/S RB-SOP/OP
as anaja050da OndaonA coronado am asaa/oaispe0000lTOen daqunraataalaon

co	
rnanrinaA 11.707.100. CPP 077.038.208-47. AARCOO AUR/LI0 REITAPIO, RB .SOP/SP 10,703.114 . 3, CPU 205.075.070-

aomdlçosodnqaadas pain oluntci oniamoclo do Oualc all,, Ina pro cia, 511/ alaaoto solo pat/ada Peru MARCOO ROOCRIO CANNIBal. PC-SOP/OP S 107.1123-7. CUP 520.000.230-07. O&AXlaaD HFRNAND/2
ltnmspaadracin. tdapaoadla,cla. bnpaacbodada a 11.nnoo: (In) nnse/anaaa oacaaaO /a Onisidosal as asronmanSes GONZALEZ. RNE-SEJDPMAF/DUU - w4s3to/-r. CPU 535 050.508-00 MIGUEL BURGOS HElD, no-SOP/OP

nanmudnims pro aalabotnglo do aasppsIo odaqaada an toctamacaeannns bNan. acm n/Oat apnlo adn,rbnlaloat'nno. 0.194.713. CPUOSO 7I5.700-35. NATALISI000 ALMEIDA SENSOR, RB-SAP/OP 6247.073. CPU 047.S76-40.
poan-I/ 0109315681 Mstrnactem * dcc miamI Os pana ooaarcloio on soasaloldndan. Art r - CDNOELNO fOCAL DLIVIB MORI JUNIOR, NB-SOP/OP 6.000 325 CUP 555 III 310-07. OSM8R MARCHINI RB'SSR/SP

A sasindada lanO Sm Commits Fiscal an 155/ bmorntnlo sin patnnanelnln. conra,oslo do 3 InEsla 51051001 6.327.RT2-0. CPU 537 324.218'15. OSVALDOJOOE DAL FASBRO, RB'OOP/OPE 534.007 CUP 090 077.30805.
mombnnn alas/none 9usts6 aaais do noplestcs. A oIo'gS, aIsIalaçSo a liasicalamanlc do Cad bnlao U'ancalatandnnd PAULO EIKIEVICSJS CDRCNAKI RB-IUPIRJ 07501705-0. 0°F 003.040257-54. RENATA HELENA DE
as. nannosna dos aar'gos 1611,05/0 lot n° 0.401:79 Ad. 00 050 EMOLUId BESOt - On Inabatans da (Aalqaaa Olin/FIRE TUBINI. RB-SOP/OP 10167.028. CPU 005.19&05l-02. RIC/ADD LIMA ODARES NO-Stop/OP
Aasaatoal. Dnnmlnarao prasidid's peal Dilelor Pannldemlnna acnaOa,ladss pnl oral .dat/Na psi nit dan/nisadu. 9.000200.CPU 030.003.788-20. RICAR000RLANDD. RB'SOP/SPOJOOiOS. CPUOO4.071.200'00 RICARDO
bat. 5a. EXcRCICIO SOCIAL - Oanaacla 'at socit/na aacoiaaad am3l do dnzarrtao daooda ano.S*135 /nnsnllados 00160100 MANDACARU BUENRA. NO-SOP/OP 7.003.130. CUP 17h.040320'OS, OICARDO TERENZI
baoaçnssarnallaaber0000alsanmanln. Salanscoa hInt nnndldnbn ann qoa6aao dola. Isrolushna pars posamenloaa NEUENOCI-IWANDER. RB-OSPn%OO M-1.073.6a/. CPU 277.722.410-IS: ROBERT MACICELLA.R NJTCEOE. PB-
dP/dnmdos. s*rNIa/asaS piatcilccoc bc0$b. Art 10- DEO -nlaoacAo DO LLICRD L/DUIDO - Jnaroarnaonn Earn as SOP/OP 30.200.134-2 CPU 7n1.529.527-S3 RDOIIEV 551/1*. NO-SEP/OP 5.Ion.42r CPU 754.400.700046
damonsrrmctan lmrtaaebas 5 OCaler laaprasnnlm 6b Anmetounla BanalOrdbsdda pa500at. ncbaa a da,l'mmniodo SANDRA 7/JNES DA CUNHA 0OTEBUIM. RU-SOP/OP 0.S41.541-4. CPU 05&0E2.310-5I:h) costa/So ronnlcm
last ln1aidodo aannnlclo. oiosen'sadnn sspnane000don alIgos ...... 00 do LaO nO.4O4/78 aasdlsposlçt/O5 alms ronuamnoda. 0 p rom de 30.042007. p0 Oiralon FLANTO AUBUS1'D ABI.UAR DO SOUSA a rnanoda a boon.
ongInintes' I 5.9. atlas 44 laalqnunr no/la doss aako ontO, apIt.doa 5040550 pci comb) ala asnoIlnalcAc do ala ratnammuado cnUaaoMa I0DIIaI0nAL04IRVIBNOTO: g Dana aIosnIdRS 130.009 hoBoOmunt. aWls a an/al
Raaarso L,gmP. qua der accadno/ S2004 InSIdn pa central docaplal sod-5 I 02. sand anon/Soda. lll/ocotntia des/sod. om pit irrerdodatanaoarsla080door Sdoasant$ do 005cc. ps/nO/a aaaaapa ranibdaspor nodadadon
dentiniadia ddblan/ot 0501cbalb osalandaardO no 41sem oil/na 11:10.10 .050 road n/nstio pa. Is masranb0aalBnmaI.ntar4oOnP5pSasmag4mmal09d0Coblbb0Mabtsbah400Wb0t0Cat1t/
pncponlo pals Diraror, bccOaokao p.r.a b/macso as .-do a- 501.0 Adip load salara,dorn do do Streeta do Goods.. an 11Soeer N/nod/on dnoloaemn Os Sable, nanpoansAua#Po pcI/san .,I-do
AalBnSOSa Beams. an II - DIVIOEOIDO DaSIBATORIO - Os adna-dalas 1dm dIrts. S racabea conIc dial/ends alma/Os caasnmra snguncCmalaba da hcsaalbl,anlnol ALFREDD EBYDIDSETUBAL: Caalakas do Aroladamanno
oSanarbnlo emcadaa,arcical. bopoolSnob non bier/nra a 233.1/nra acktoponaisao) do macno llqaadnapoaaduao MancanAL On C.d600 (nissan/rb a do Cod/sos Pbmaacaaatmson 0 b,seslhranno: MARCO AM5ND4OK) CRESR
rnamesaanesnIc a)aalmdn pall thadasdçAn on acadadno dos nones aaaeorsadcntaaa dad °. Cods 5,/to I SOn/OW Conraba Conrarn/nI a Cndasto aa Coon/as SUN-CCS: BERALDD JOSE CARBONS. Coalse do
Ad, alcoa OOP AM IS n' 0.404/706 obsoronalos as h/non IlaSi do iowan dispnsbov rapt lIlA p4/rn 4. Dnpdrost BERALDO not CARBOnic.RUT viacLA MONAEO A0REU ANDRE OSPOZNI5. MdT000D
dMdosdn obnIgaIOsia qa. loon sIde Ow,oMec/nad000nta -do. Aided. hterrandidilon c000a do CARLOS NICH000I RIOEIRO, ANTONIO 011/ALOI N0000TI P0340 AUREU0 JOSE OS Slows PORIELLA,

Rnnnnva Ecpadaroet/ or/na/nO momma 1.50/an. 112. Psi da00aoçAo are Bllaloaln podaano set (Sian cto.si PROOVAN CACERD MARCUS DO MNAUJO, MANOEL ANTONIO BRJUaADO cOLe/so MONI £01100:
saSnaooApltahptoprb,bapo4atldo.aasn0hadlb(SaonP.O050Ocand5ad05a1V1danbM00OabdnM0mb5 Opaaoç/as flonab: fIJI VILE" MOOEAES AONEU: Dpauaooan do CirnOIm. 71WAP a Cornpotaatsadan.
bane aloarllço 0'5?' dmLalsa1 S24O/03. AsS. 52- 0ESERVA ESPECIAL- Oc5	 darromhlagoo - aoarabiaaM. Ciaspibraartt dm5 Norman S Abaaroia. Motroloncin a Mo ruItleslanlo do Coanlan-Carlonuts As Dap/soo pals
rasroa anpacbl edalenando pondolIllal a Ooenraacbs dn lomoanor cam an ragna'elnS rasaloiat/ar a) a,eachcon do Innanslesants a Cpannanes Sb Er-ole, ada lanes do TlNtoa: 0000050 HENRIOUE FISCHER: Siolnana do
dlnecn pnalnlorcbcl 4, nunbnclnEo nmaoarremos do napoal dos annprnssa pstrspadas: N I.M. hcnrpaantns Popomanro Snot/abc: ANTONIO CANtOS 0*00055DB DUVEIRA; AthrrintooFSo do Rnoasas do Terctkot
dasoas ala/amos mocaphslsodal:c) pfl*aannh do dbndanolol hstrnrefd,los. 12.I.Enna rnnansm sod ruaonsado:a( 00/310 EIKIEV1CSJS CORDO-AJ/S Ontarclmnolnt 4* NIsco: 050050 RIBEE9D 05 COSTA WEBLASIG: REntsP,

t n/coma pnnnrnaitnraa do nnMo/o tics aquldo;b) pals pantala ronarbln dn Rasanbo an Loots anoaloarpana Gamut a BonUs/n do Rinser Ad LiqtaMaan LI/I? UEUUE PINHBRO DO AJ4DRAOE: P arsnnnlo a Cattle A
Lucso,Acoscla.saan paobalso do atomptaO 4a.m. pattala on c*babde dosMan abtlgol/rbn ala nnaancichcam rsiranna an 014101/an 130105 ABARINAaAMUR.A: AtaardosnnIo da. Dan/robs. dan Naslamacdaa a pab
qua hr Iallaaa n-saaartcl pa/n aanaasko. non lambs/s stoMa,. 10.3. do ynbrdadnrsldaaldos krinnaamalAabs. 12.2. Paaaranlode Inlotnrandos rrn Oblanrnn RON: RICAROOTERSNZI NEUEU6SCHWAND0R:Araa ConiAbtO Sb/anna,
Pot plopomla do Dimlolla ,atonporlodicannaanla naphl.11aadar poscnbs dana resells pans qua n raspamlbaonaroo 110/CAD a at Inln.anaçoam As Ct/dams. SCR a ApvlaçOO LInalse Pot/ron Mkabrsas: 0413400 ANTONIO
aba nocada o Um/ra /n 95% (sosenla a clans pan canto) do caplal sochl 0 salt/c dan,. moo, amnnndo ma do ANTUNES; OnnIm oasasasdmna peso Ol/aldoalal IAANCELO LOIS ORTICELLI. Osniosa dos Oalt.nasSena
Rnnansa Legal nba pndrna .ttaapass.r 0 COpOOl locals. 12.3. A annnis.a discllnhcd am .ubccaflas dnsi'athn. iornr/rnMoaa. Pmsaalldad.n Leaalsn iaa ramada ma 11510 pidçobt raonnobgada pab On/act Canal do Biamal a
saosaads on aonrddon do rnrrnacd, no hacnon dasdoaadna Oso. csanciulnsn. as Dbatcrla n.padiluoaA no Isanno arqutsada ctnosnmn naans'sla CERTIDAOI 'saoatarla do Pasaa.da. Jamal Coruiaiclal do Estado 00535 Pools.
oroet/so na disi- itllOnOo do dlnddaadna Snteaaarodi/tba qua podaaAs no, dabandon ass danrannrna soocoelan ann snan oboe aanblaasu5 0 n'31.401/llLd aBS rO.Sl.201B. (a5 c/ca Ra9lm. Bntanoda Bed's - Sanantlib Oarae

--------

(NIBEM008NA.00M0	 fl (aTdii	 EIIiA1 Cocam-Cia. de Café SoILiveIe Ijerivados
REPRESENTAc005 110k	 CNPJOO.005.acarnrnol-37. 0/IRE 2520339r113	 CNPJN'55.a21.lch/0001 - 0O

Torso p/btncqonaocaSnn do CETESB do Ussa otiIant a Lb/nca! P	 RnNCAçAO	 ,	 .	 balsa aca Asbolcnaa

p a	 La	 dl	 bpa	 0000051 coon	 ISo	 AOl	 tilt /ldanrtcadelint#1 laadonansnoqtlo	 Ahal adspnscddoonla to 	 u,cdnlaanddad
sur

Ope oropa ISa 934 path p/	 I	
Ian pa	 in sat diaarnninlo/ /040/2700 nd	

fl/IS 00-5	 5 ann 1/122 -0'
daLOJadnnUot	 nnaOP	 I	 groaromuby	 -	 Ctn,Gtn Ods.Ja I /GISAOImI	 I 207)

P/pins do Oi/nio Oliciol ce/ilicado pall InitIal/aLto GIa.:i do F:,!: d. 4/ 11/ Psato cant 2122:0010 OO:^o:B1,
am prC'nse7-<lCo - n9	 a/'o!c S/ian do C,aolsncsdu: app5ca7aTE33s4%3ss.AlaouL,7L'cLTh3l.2D/AOi6

ITickot; 17520762) .unmm.w.irnpinmS051icn^l.r.b5.br
I SLI.0 raE BLOT TnrlCiD /flE s	 -



Ca/dino Coe/ho , Merides
FIavio Galdino
Sergio Coelho
1oo Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
rsabel Picot Franca

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrfzio Fires Pereira
Claudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandäo
Danilo Palinkas Anzelotti

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pirnentel Moreno
Julianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel jacarandá
Pedro Mom
Laura Mine Nagai
Annita Gorman
Adrianna Chambô Eiger
André Furquim Werneck
Nabia Salis Kisere

EXMO. SR. DR JUIZ DE DIREITO DA 7 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo no 0093715-69.2015.8.19.0001

GALVAO ENGENHARIA S.A., em recu p eracão judicial e GALVAO

pARTICIPAçOES S.A., em recuperacäo judicial já qualificadas nos autos de sua

Recuperacão ludicial em epigrafe, vém a V. Exa., em cumprimento an art. 526 do

informar que, em 25.05.2015, interpuseram agravo de instrumento, cuja

cópia segue anexa, em face da decisão de fls. 1.549/1.552v na parcela em Clue

Iimitou em 30% o volume de retenção dos recebIveis oriundos do contrato de

prestação de serviços mantido corn a Valec - Engenharia, Construçöes e Ferrovias

S.A.
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0 referido agravo de instrumento fol instruldo corn a relaçao de

documentos a seguir detaihada, que inclui as peças obrigatórias elencadas no art.

525 do CPC:

Doe. 01 - ProcuraçOes das Agravantes outorgada aos seus patronos;

Doe. 02 - Termo de compromisso da A&M e procuração outorgada aos

seus advogados;

Doe. 03 - Decisao acoihendo em parte o pedido formulado pelas

Agravantes, a firn de ilberar 70% das travas bancárias (decisao

agravada);

Doe. 04- Certidão de publicação da decisão agravada;

Doe. OS - Manifestaçao apresentada pelas Agravantes requerendo a

Iiberação das travas baneãrias;

Doc. 06 - Decisäo que deferlu o processarnento da reeuperação judicial;

e

Doc. 06 - Cópia integral dos autos de origem, para meihor exame da

matéria pelo ôrgão juigador

Dessa forma, tomando-se por base as razöes expostas no agravo de

instrumento anexo, requerern as Reeuperandas seja exercido o juizo DE

RETRATAçA0 a fim de que seja reeonsiderada a decisão de fis. 1.549/1.552v na

sua parcela que Iirnitou em 30% o volume de retenção dos recebIveis oriundos do

2
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contrato de prestação de serviços mantido corn a Valec - Erigenharia, ConstruçOes

e Ferrovias S.A..

Nestes termas,

Pedem deferirnento.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.

	

FLAVIO GALDINO	 CRIST NA BIANCASTELLI

	

OAB/RJ N 2 94.605
	

OAB/SP N 2 163.993

	

/CPE GU1MAES

	

%ALINKAS

	

OAB/RJ N 2 153.005
	

OAB/SP N 9 302.986



Petição Inicial Eletrônica 2 instância/Conselho da Magistratura

3204/2015.00271806
Sr' Usuário, a petiçAo foi encaminhada corn sucesso.

o protocolo gerado é a sna garantia do recebimento da peticAo pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, sendo clesnecessário novo peticionamento eletrônico corn as mesmas inforrnaçöes.

Segunda Instância

Data: 25/05/2015
	 Horario: 22:21

RERJ: 4010145181664 (R$140,32)

Némero do Processo de Referência: 0093715-69.2015.819.0001

Orgäo de Origem: Capital: Cartório da T Vara Empresarial

Natureza: Civel
	 Tipo Protocolo: AGRAVO DE 1NSTRUMENTO -

CIVEL

Advogado(s)

RJ094605 - FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO
RJ071018 - ANTONIO AFFONSO MAC DOWELL LEITE DE CASTRO
RJ090459 - LEILA MARIA ARENO CALDAS VIFIRA DA CRUZ
RJ172760 - LUCAS LATINI COVA

Parte(s)

GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79, JurIdiea, Empresa Privada, CNPJ -
•13409370001 79hndereco: Comercial - Rua Gomes de Carvalho, 1510,2' Andar, SP, São Paulo, Vila

Olimpia, CEP: 04547005
CALVAO pARTIcIPAc0E5 S A - CNPJ: 11.284.210/0001-75 ,Juridiea , Empresa Privada , CNPJ -
I l2842l0000l75Endereco: Comercial - Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19° Andar, SP, São Paulo, Vila
Olimpia, CEP: 04547005

Docurnento(s)

Recurso: Galvão - RJ - Al Trava bancaria 25052015 - Assinado.pdf

Recurso

Anexo: Doe 1 - ProcuraçOes - Assinado.pdf

Procuração

Anexo: Doe 2 - Termo e procuracão A.! - Assinado.pdf

Proeuração

Anexo: Doe 3 - Decisão agravada - Assinado.pdf

Decisäo Agravada

Anexo: Doe 4 - Certidão de publieacao - Assinado.pdf



Certidão de publieacào da deeisão agravada

Anexo: Doe 4 - Certidao de publieacâo - Assinado.pdf

Certidâo de intimaçäo

Anexo: Doe 5.1 - Pet Trava Bancária - Assinado.pdf

Doeumentos que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 51 - Pet Trava Baneária - Assinado.pdf

Documentos que Instruern a Inicial

Anexo: Doe 5.3 - Pet Trava Baneária - Assinado.pdf

•oCumefltoS que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 6 - Decisäo proeessamento RI - Assinado.pdf

Doeumentos que Instruem a Inieial

LAnexo: Doe 7.1 - RIA - Assinado.pdf

Doeuinentos que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 7.2 - RIA - Assinado.pdf

Doeumentos que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 7.3 - lilA - Assinado.pdf

Doeumentos quo Instruem a Inicial

Anexo: Doe 7.4 - RTA - Assinado.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 7.5 - MA - Assinado.pdf

Doeumentos que Instruem a Inieial

Anexo: Doc 7.6 - lilA - Assinado.pdf

Doeumentos que Instruein a Inicial

Anexo: Doe 7.7 - MA - Assinado.pdf

Doeumentos que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 7.8 - lilA - Assinado.pdf

Doeumentos que Jnstruem a Inieial

Anexo: Galvão engenharia - RI - Fis. 801 a 911 - Assinado.pdf

DoeumeritoS quo Instruem a Inieial

Anexo: Galvão engenharia - RJ - FIs. 912 a 1016- Assinado.pdf

Documentos que Instruem a Inieial

Anexo: Galvão engenharia - RJ - FIs. 1017 a 1100 - Assinado.pdf

DoeumentOS que Instruern a Inieial

Anexo: Galvão engenharia - RI FIs. 1100 a 1200- Assinado.pdf



002983Documentos que Instruem a [nicial

Anexo: Galväo engenharia - RJ - Fis. 1201 a 1283 - Assinadopdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Galvào engenharia - Ri - FIs. 1284 a 1297 - Assinadopdf

Documentos que Instruem a Jnicial

Anexo: Galväo engenharia - RI - Fis. 1298 a 1400- Assinado.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Galväo engenharia - RJ - Fis. 1401 a 1483 - Assinado.pdf

•ocumentos que Instruem a Inicial

Anexo: Galvão engenharia - RJ - FIs. 1484 a 1558- Assinado.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Galvão engenharia - Ri - FIs. 1559 a 1600- Assinado.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Galvào engenharia - Ri - Fis. 1601 a 1708 - Assinado.pdf

Document os que Instniem a Inicial

Anexo: Galvao engenharia - U - FIs. 1709 a 1800- Assinado.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Galvao engenharia - Ri - FIs. 1801 a 1850- Assinado.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: GRERT - Assinadapdf

•Jxtrato da GRERJ
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Flavin Galdino

Sergio Coelho
Joan Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro

Rafael Pimento
Isabel Picot Franca

Marcelo Atherton
Marta Alves
Filipe Guimaraes
Fabrizio Fires Pereira
Clädia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto

Miguel Mara
Felipe Brandäo
Danilo Palinkas

Vanessa F Rodrigues
Milene Pimentel Moreno

Julianne Zanconato

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompili
Wallace de Almeida Corbo

Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel JacarandA

Pedro Mota
Laura Mine Nagai

Annita Gorman
Adrianna Cbambô Eiger

André Furquim Werneck
Nabia SaIls Kisere

EXMO. SR DR. DESEMBARGADOR 12 VICE-PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL

DE JUSTIçA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRERJ n 2 40101451816-64

Ref.: Processo n 2 0093715-69.2015.8.19.0001

GALVAO ENGENFIARIA S.A., em recuperação judicial ("GESA"),

sociedade pot açöes inscrita no CNPJ sob o n 2 01.340.937/0001-79, corn sede na

Rua Gomes de Carvaiho, n 2 1.510, 2 9 andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP,

CEP 04547-005; e GALVAD PARTICIPAçOES S.A., em recuneracão judicial

("GALPAR"), sociedade por açOes inscrita no CNPJ/MF sob on 2 11.284.210/0001-

75, corn sede na Rua Gornes de Carvalho, n 9 1.510, 19 9 andar, Vila Olirnpia, SAO

Paulo/SP, CEP 04547-005, vêm, corn fundamento nos art. 522 e seguintes do CPC,

interpor 0 presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO

(Corn Pedido de Efeito Suspensivo Ativ6)

em face da decisão proferida pelo d. JuIzo da 7 9 Vara Empresarial da Comarca da

Capital do Rio de Janeiro as fis. 1.549/1552v dos autos do seu processo

recuperacional das ora agravantes, na parcela ern que Iimitou em 30% o volume de

Rio a t 	 São Paul,	 Brasilia

Ay. Rio Eranco lie I 01° andar 	 AL Brig. Fails lAna 3900/33' andar 	 saiss SuI / quadra 05

10040002/ Centro	 04535 132/ Itairn Bibi 	 Sloco c / w°17/ salas 501-507

Rio at lard :0 / ci	 Sin Paulo / op	 70070 050 / Bassilfi / OF

3521 5195 0740	 745511 3041 150O	 7.55615073 3555
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retenção dos recebiveis oriundos do contrato de prestaço de serviços mantido

corn a Valec - Engenharia, Construcöes e Ferrovias S.A. ("Valec").

As Agravantes esciarecern que prornoveram o regular recolhirnento das

custas processuais e que são representadas pelo Dr. Flavio Galdino, advogado

inscrito na OAB/RJ sob o n 9 94.605, corn escritório na Avenida Rio Branco, n 2 138,

112 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Esclarecern, ainda, que, a rigor, não ha'"parte agravada", senäo o

próprio d. JuIzo da 7 P Vara Empresarial, razão pela qual estão dispensadas de

apresentar instrumento de mandato da parte contrária ou mesmo informar nome e

endereco profissional de advogado.

Por outro lado, figura como interessada neste recurso a lima.

Adrninistradora Judicial nomeada pelo d. Juizo da 7 Vara Empresarial, a Alvarez &

Marsal Consultoria Ernpresarial do Brasil Ltda. ('4&M") representada nos autos

S 
pelos llrnos. Advogados Dr. Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro, inscrito na

OAB/RJ sob o n.2 71.018, Dra. Leila Caldas Vieira da Cruz, inscrita na OAB/RJ sob o

n. 2 90.459 e Dr. Lucas Latini Cova, inscrito na OAB/RJ sob o n. 2 172.760, todos corn

escritório na Rua Lauro Muller, n 116, cj. 4.302, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ.

Esciarecern, ainda, que este recurso e instruldo corn as cópias dos

seguintes documentos (todas elas declaradas autênticas pelos signatários):

Doc. 01 - Procuraçöes das Agravantes outorgada aos seus patronos;

Doc. 02 - Terrno de comprornisso da A&M e procuracão outorgada aos

seus advogados;

Doc. 03 - Decisão acolhendo em parte o pedido formulado pelas

Agravantes, a firn de liberar 70% das travas bancárias (decisão

agravada);
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Dec. 04- Certidao de publicacäo da decisão agravada;

Doc. 05 - Manifestacäo apresentada pelas Agravantes requerendo a

liberaçao das travas bancárias;

Dec. 06 - Decisão que deferiu o processamento da recuperacão judicial;

e

Doc. 06 - Cópia integral dos autos de origem, para meihor exame da

matéria pelo órgäo julgador.

Tendo em vista que do cumprimento da decisão agravada poderá

resultar lesão grave e de dificil reparacäo, as Agravantes requerem o recebimento

do presente recurso na forma de instrumento, hem come que Ihe seja concedido

efeito suspensivo ativo, comunicando-se a decisao.ao d. JuIzo de primeira instância,

de acordo corn o prescrito nos artigos 527, incise Ill e 558 do Cit.

Per fim, pede que todas as intimaçöes sejam feitas em nome de Flavio

Galdino, inscrito na OAR/Ri sob on.2 94.605, sob pena de nulidade.

Nestes termos,

Pedem deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de male de 2015.

	

FLAVIO GALDINO
	 CRISTINA BIANCASTELLI

	

OAB/RJ N 2 94.605
	

OAB/SP n 2 163.993

	

FILIPE GJJIMARAES
	 DAN ILO PALINKAS

	

OAB/RJ N2 153.005
	 OAR/SF N 2 302.986
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RAZOES DEAGRAVO DE INSTRIJMENTO

AgiYntes: Galväo Engenharia S.A., em recuperacão judicial e Galväo

ParticipacOeS S.A., em recuperação judicial ("QEA" e "GALPAR' ou "Agravantes")

4gavado: JuIzo da TI Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de

Janeiro (i rJuIzo Agravado")

Interessada: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda. ('AM" on

"Administradora judicial")

Processo originário n2 009371569.201S.8.19.0001

JuIzo de origern.: 7 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro

C. CAMARA,

1, JULGADORES,

S	 PREAMBULO NECESSARIO.

(a) 0 Panorama dasAgravontes

A origem do crise, em poucas un has.

1. As Agravantes tiveram seu pedido de recuperacão judicial deferido por

decisão do d: Juizo da Th Vara Empresarial desta Capital em 27.3,2015. As

Agravantes são empresas de incontestável importância no cenário econômico

nacional, na medida em que garantem dezenas de milhares de postos de trabaiho

direta ou indiretamente, recoihem valores milionflrios a titulo de tributos e

promovem a circutação de hens e riquezas em diversos estados da federação.

2. A GESA, sob o controte da GALPAR, possui diversas obras relevantes em

4
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curso, as quais estão diretamente relacionadas a projetos de infraestrutura

estratégicos para a economia nacional. A manutenção das atividades da GESA e,

sob esse aspecto, absolutarnente fundamental para urn sem nümero de pessoas.

3. Parece claro a esta altura - dado do deferirnento do processarnento de

sua recuperacão - que as Agravantes são empresas econornicamente viáveis e que

se dedicam a atividades absolutarnente essenciais para a economia.

4. Para ocupar esta posição as Agravantes se alavancaram em medida

compatIve] corn sua capacidade de geração de receita e corn seus ativos a época em

que as operacöes foram realizadas, quando se vislumbrava urn cenário

francamente próspero para as suas atividades. E bern verdade, corno parece

notório, que esse cenário hoje se deteriorou em razão de fatores macroeconômicos

imprevisIveis.

5. Essa alavancagem so se torriou possivel pela celebração de diversas

operacöes de crédito corn instituiçöes financeiras. Algurnas dessas instituiçöes

Sfinanceiras corn quern as Agravantes realizararn operaçOes exigiram, em

contrapartida, a cessão fiduciária de recebIveis de deterrninadas obras realizadas

pela GESA. por si de forma absolutamente autônoma ou por intermédio de

consôrcio.

6. No entanto, a crise econômica provocou a impontualidade nos

pagamentos devidos a GESA, afetando assim também o caixa da GALPAR, sua

controladora. A major parte dos pagarnentos devidos em razão de serviços já

executados simplesmente nao ocorreu, fazendo corn que também as Agravantes

não fossem capazes de honrar o pagamento de suas dividas.

7. Pois bern. Essa situação - inadirnplemento conturnaz dos Orgãos

contratantes das obras realizadas pela GESA - obviamente também afetou (e vern

5
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afetando] os créditos que foram objeto de cessão flduciária.

(b) A origem do crédito.

Ernissdo de debentures egarantiasflduciórias

8. Em 30.09.2013, a GALPAR, na qualidade de Ernissora. a GESA, na

qualidade de garantidora, e a Pentéono S.A. Distribuidora de TItulos e Valores

Mobilirios ("Pentágonofl, corno agente fiduciário e representante dos

debenturistas, celebraram o "lnstrurnentO Particular de Escritura da 3 Emissao de

Debentures Simples, No Conversiveis em Açoes, da Espécie corn Garantia Real e

corn Garantia Adicional Fidejussória, ern Série (mica, para Distribuicão Pñblica,

corn Esforços Restritos de Colocaco, da Galvão Participaçöes S.A.", para reaiização

da distribuicão püblica corn esforços restritos de colocacào da 3 9 ernissäo de 300

debentures simples, näó conversIveis em açöes, da espécie corn garantia real e corn

garantia adicional fldejussória da GALPAR, no valor total de R$ 300.000.000,00,

corn valor nominal de R$ 1.000.000,00.

I
	

9.	 As debentures foram emitidas ern 09.10.2013 corn vencirnento para

09.10.2020.

10. Em garantia do cumprimento das obrigacOes pecuniárias da emissora

das debentures constituiu-se, em favor dos debenturistas, garantia fidejussória da

GALPAR e cessão fiduciária em garantia dos seguirites recebIveis:

(1) 100% dos direitos de crédito, presentes e futuros, detidos

contra a Valec - Engenharia, Construcöes e Ferrovias S.A.

("Valec"), nos termos do Contrato de Prestaço de Serviços

referente ao Lote 02 da FIOL (Ferrovia de lntegração Oeste-

Leste); e

6
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(ii) 1/3 dos direitos de crédito, presentes e futuros, detidos contra

a Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 S.A. ("BR-153"),

nos termos do "Contrato de Execução de Obras Civis, pelo

Regime EPC Turnkey corn Preço Global, para Execução das

•

	

	 Obras Civis de lrnplantacäo da Rodovia Federal BR-153

TO/GO".

(c) As iniciativas temerárias da Pentágono e a declaração c/c vencimento antecipado

c/a divida em razão c/a Recupera(ao Judicial

11. Conforme estabelecem as Cláusulas 5.9.2.1 e 5.10.1 da Escritura, o

prirneiro pagamento de principal no valor de R$ 60.000.000,00 e o prirneiro

pagamento de juros correspondente a taxa Dl + 2%, incidente sabre o valor

nominal das debentures, so seriarn devidos em 9.10.2016, cerca de 1 ano e rneio

I.
contado da presente data.

12. Corn o ingresso do pedido de recuperacäo judicial da GESA e da

GALPAR, a Pentágono, na mesma data (25.03.2015), enviou Notificaçäo declarando

o vencimento antecipado da dIvida, corn fundamento nas Cláusulas 6.1 e 6.2 da

Escritura.

13. Em 30.03.2015, foi realizada Assembleia Gera) de debenturistas para

declarar que a ordern do dia inicialmente programada (vencimento antecipado por

inadimplemento) havia perdido o objeto, urna vez que o ingresso do pedido de

recuperacäo judicial já teria acarretado o vencimento antecipado autornático das

debentures.

14. 0 objetivo da Pentfigono é claro: ao declarar o vencimento antecipado

da dIvida, pretende executar as garantias e, assim, se apropriar indevidamente de

recebIveis das Agravantes, subtraindo recursos imprescindiveis a continuidade das

7
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atividades que desenvolvem, em prejuIzo a elas (Agravantes) e também a toda a

universalidade de credores.

(ci) Contrato de prestacão de serviços corn a I'alec.

Pa,garnento de valor expressivo cuja liberação total se requer

5. Pois bern. Nesse interim, a Valec passou a dispor dos recursos

necessários para fazer o pagamento - a tftulo de remuneracão par determinados

serviços prestados pela GESA - no valor de R$ 14.015.364,58 (guatorze milhöe&

quinze mil. trezentos e sessenta e guatro reais e cinguenta e oito centavos), no

âmbito do Contrato de Prestação de Serviços referido no item 14 (1) acima.

I.
16. A toda evidência, as Agravantes não poderiani ficar privadas desse

expressivo valor a serem depositados pela Valec, visto que são essenciais a

forrnação de seu capital de giro e, portanto, devem ser tratados corno ativos

essenciais a própria operacão. A rigor, não poderiam ficar privadas nem destes e

nem dos demais valores que vierem a ser repassados pela Valec, pelo que a rnedida

aqui requerida deve também se projetar para os depôsitos futuros.

17. Neste sentido, as Agravantes requereram junto ao Juizo de origem para

que fosse declarado que todos os recebiveis oriundos do contrato de prestacão do

serviços mantidos corn a Valec fossem imediatamente liberados em favor das ora

Agravantes.

18. Em decisão ora verEastada lem panel, no entanto. o d. luIzo do

pjjjpeiro grau houve por hem em acolher parcialrnente o pleito formulado pelas

Sgrvantes, determinando a liberacão, em favor delas, do percentual de 70% sabre

o volume dos recebiveis vinculados ao contrato corn a Valec.

19. Ou seja, do total dos pagamentos devidos pela Valec, a decisão

A
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determina que apenas 70% seja liberado para levantamento por parte da GESA.

20. Embora Iouvável o esforço e a sensibilidade do d. Julio, este percentual

está aquém das necessidades de fortalecimento de caixa das Agravantes.

21. Neste contexto, é contra a parcela desta decisão que as Agravantes se

insurgem, de modo a preservar seus recebIveis e, consequentemente, seu capital

de giro, entendido aqui como ativo essencial a sua operacäo.

RAZOES PAM REFORMA DA DECISAO AGR.AVADA:

INEOUIVOCO DIREITO DAS AGRAVANTES AO LEVANTAMENTO INTEGRAL

DOS VALORES A SEREM PAGOS PELA VALEC

22. 0 terna do presente recurso se refere a "trava bancária", instrumento

contratual usualmente empregado pelas instituiçOes financeiras nas operaçOes de

crédito como forma de garantia de recebirnento das parcelas devidas em

decorrência de financiamento.

23. Por rneio deste sistenla, a instituição financeira credora, no caso de

inadirnplência do devedor, pode receber seu crédito a partir dos depósitos- dos

recebiveis do fmnanciado, as quals são depositados em conta corrente especial

coritrojada pela credora

24. Corn efeito, as Agravantes, como já rnencionado, deram os recebIveis do

coritrato de prestação de serviços celebrado corn a Valec como garantia a 3

Emissão de Debentures da GESA.

25. A crise economico-financeira experirnentada pelas Agravantes, no
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entanto, nao as permitiu adotar medida outra senão a de pleitear junto ao d. JuIzo

de origern, corn base nos precedentes desse E. Tribunal, a liberaçao da trava

bancária, o que foi deferido tao somente ate o lirnite do percentual de 70%.

26. Portanto, se mantida a decisão na forma em que está, a GESA ficará

prvada de 30% do valor a ser pago pela Valec como remuneraçäo pelos serviços

prestados.

27. A rigor, o posicionarnento aqui adotado compatibiliza-se corn o sistema

da Lei de Recuperacão Judicial instituido prioritariarnente para viabilizar a

superacäo da crise econornico-financeira das empresas que se encontrem em tais

situaçöes.

28. Na hipótese dos autos, inequivocamente, a preservaçäo do capital de

giro das Agravantes deve ser assegurado integralment .e - e näo apenas a sua

proporcão de 70% - a fim de assegurar a continuidade da atividade econômica das

empresas afigurando-se medida imprescindIvel a sua recuperação. Näo se pode

olvidar que o capital (ativo) que se pretende preservar é essencial para o

pagamento da foiha salariai da GESA e para a formação de capital de giro essencial

A continuidade da operaçäo.

29. Corn efeito, as Agravantes não podem ficar simplesmente alijadas

desses valores. 0 objetivo cia recuperacão judicial é exatamente proporcionar

meios de superação de crise de modo a atender ao princIpio da preservação da

empresa, consoante expresso no art 47 da Lei n. 11.101/2005.

30. A rigor, a norma visa a estirnular a atividade econômica, preservando

näo so os interesses sociais adjacentes a atividade empresarial, comb também

aqueles titularizados pelos próprios credores, na rnedida em que evita a liquidaçao

da empresa, que passa a ter a oportunidade de se reorganizar financeirarnente,

10
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quitar suas obrigacoes e se manter como organismo vivo, promovendo a geracäo

de empregos diretos e indiretos, o recoihirnento de tributos e a circulaçao de hens

e riquezas.

31.	 Deve-se observar, no entanto, em atendimento ao que se chama de

tutela ao concurso de credores, a necessidade de adoçao de critérios objetivos para

V

preservar a manutenço da empresa. Sob este enfoque, pergunta-se: seria correto

impedir as Agravantes de se apropriar de valores essencials a recomposicäo do

caixa e para a formação do capital giro, tao necessário para o desempenho das suas

atividades?

32. A GESA é uma nrestadora de servico tie obra de infraestrutura.

Sabe-se gue este seamento de mercado é urn dos mais — senão o mais -

dependente de capital tie giro.

33. Os contratos representam os ativos mais relevantes da GESA. A

rnanutençäo desses contratos - que obviamente passa pela capacidade da GESA de

continuar prestando us serviços contratados em niveis de excelência - é a principal

garantia de todos os credores de pue receitas suficientes serão geradas para o

pagarnento da dIvida.

34. Dito de outra forma: caso as Agravantes sejam alijadas do percentual de

30% dos recebIveis, estarão impedidas de performar de forma eflciente os

contratos em curso e se vero impedidas de obter a remuneração que, no final do

dia, garante o fluxo de caixa para o pagamento de toda a sua divida.

35. 0 d. Juizo de prirneira instância, corn fundamento nas razöes indicadas,

Pus documentos apresentados e corn apoio em parecer favorável do Ministério

Póblico, se convenceu da efetiva existência da crise econôrnico financeira das

Agravantes, hem corno da possibilidade de soerguirnento. Não por outro motivo,
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deferiu o processamento da sua recuperacão judicial.

36. No entanto, a recuneracão judicial riäo seth exitosa caso os recebIveis

não sejam utilizados integralmente (e não em nercentual de 70%. como decidido

pelo juizo singular) para a recomnosicão do caixa das Agravantes. Cuida-se. apui,

de tratar esses recebIveis como ativos essenciais a recuneracão.

37. 1-la ainda de set enfatizado que o risco de irreparabilidade corre em

desfavor das sociedades empresárias em recuperaçãO, porque a implementacão da

trava baricária, mesmo que em percentiial de 30%, a toda evidência, inviabilizaria a

continuidade da atividade empresarial neste inIclo de processo recuperacional,

causando prejuizos irreparáveis a toda a universalidade de credores.

38. Esse. E. Tribunal já deu diversas demonstracöes de que, an sopesar os

principios em conflito, deve-se prestigiar o da preservacãO da empresa,

determinando-Se a liberação (em favor da recuperanda) dos recebiveis cedidos

fiduciariamente, dos quais se destaca:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRMA BANCARLA.

PROCEDIMENTO IMPEDITIVO DE RECUPERAcAO IUDICIAL.

MEDIDA LIMINAR OBSTATIVA DA FORMULA. p RESERvAcAO DOS

PRINCIPIOS OUE REGEM A MECANICA DE POSSIBILIDADE

RECUPERATORIA. MANUTENcAO DO DESPACHO ARROSTADO".

(TJRJ, Agravo de lnstrumento nq 0038604-11.2012.8.19.0000, lie

Cãmara CIvel, Rel. Des. Antonio Carlos Esteves Torres, Juig.

06.11.20 12)

39. Ainda que se pudesse reconhecer algum direito aos credores a quem

foram dadas essas garantias Ilduciárias (o que admite para argumentar), deve-se

igualmente reconhecer que qualquer eventual direito so pode ser exercido sem

12
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desvio de finalidade, em perfeita consonância corn os fins soclais e econôrnicos a

eles inerentes, pautado, sempre, no princIpio da boa-f&.

40. E a efetivacäo da trava bancária ultrapassaria o exercIcio regular de urn

direito, já que abusiva e contréria aos interesses das Agravantes e dos dernais

credores. Corn relaçäo as Agravantes porque necessitarn intensarnente de capital

de giro para continarern desenvolvendo as suas atividades e assirn manterern a

performance dos seus contratos. Corn relacão aos dernais credores porque

enxergarn na boa performance desses contratos a garantia de que a GESA terá

fiuxo de receita e continuará ativa e capaz de honrar as suas obrigacöeS.

41. Deste rnodo, requerern seja reforma a decisäo apenas na parcela fixada,

a flit de que sejam liberados 100% dos recebIveis.

JULGAMENTO MON OCRATICO OU

IMPOSITIVA ATRIBUIcAO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

42. As razOes que evidenciam a verossimflhanca do direito das Agravantes

estão suficienterneflte justificadas e dernonstradas.

43.
Entretanto, para alem disso, convéni tambérn apresentar as razöes

pelas quais se entende que a providencia aqui requerida é urgente e dernanda urn

pronunciarnento irnediato de V. Exa. - se n5o na forma de julgamento monocrático

de provimento na forma em que autoriza o art 557, §1-A, do CPC, ao menus

mediante a atribuicão de efeito suspensivO ativo a este recurso.

44. No presente caso, se mantida, a r. decisào proferida pelo d. Juizo a quo

gerará urn dano de dificil reparação as Agravantes, representado pelo desencaixe

13
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de 30% do fluxo previsto para fomentar as suas atividades.

45. Neste passo, o Jiirnus boni furls recai no principlo de preservacão da

empresa, insculpido no artigo 47 da Lei n- 2 11.101, manutencão de tratamento de

paridade entre os credores e supedâneo nos precedentes deste E. Tribunal.

46. Por outro lado, o periculum in inora recai na possibilidade de

levantamento de valor equivalente a 30% dos recebiveis por parte de credor,

impedindo as Agravantes de fortalecerem seu capital de giro, ativo essencial para a

continuidade da sua operacão levada, justainente no periodo em que mais

necessitam dessa recornposicão - desnecessáriO dizer que as oportunidades de

nov05 financiamentos hoje são praticamente nulas, seja pelo fato de as Agravantes

se encontrarern sob o regime recuperacional, seja pela situacão de mercado, que

tornoü o credito mais caro e escasso para todos (é fate notório que o pals vive urna

crise scm precedentes neste século).

47. Por todo o exposto, requerem seja provido monocraticamente este

recurso ou, em eventualidade, the seja atribuldo efeito suspensivo ativo,

permitindose que as Agravantes sejam autorizadas a levantarem a integralidade

dos valores a serem depositados pela Valec.

PEDiDQ

48. A conta do exposto, as Agravantes requerem seja provido

monocraticarnente este recurso, na forma do art. 557, §1-A, do CPC, para que seja

reformada a decisão agravada autorizando-se o levantamentO da integralidade dos

recebiveis relativos ao contrato corn a Valec.
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49. Em eventualidade, requerem seja atribuldo efeito suspensivo ativo ao

presente recurso, autorizando-se o levantamento da integrandade dos recebIveis

relativos ao contrato corn a Valec.

50. Caso nao julgado de piano na forma do art. 557, §1 2 -A, do CPC,

requerern, por todos os argumentos aqui expostos, o provirnento integral deste

agravo pelo Colegiado, reformando-se a decisäo agravada, a firn de determinar a

reversão integral a GESA dos recebiveis relativos ao contrato corn a Valec.

Nestes termos,

Pedern deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2015.

FLAVIO GALD!NO
	 CRISTINA BIANCASTELLI

OAB/RJ N 9 94.605
	

OAB/SP n 2 163.993

FIL1PE GIJIMARAES
	 DAN ILO PALINKAS

OAB/RJ N 2 153.005
	 OAB/SP N 2 301986

*

is
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Tribunal de Justiça
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Av Erasmo Braga, 115 Lna central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio do Janeiro - RJ T&.: 3133 2185 e-mail:
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Iris.

Pracesso: 0Q93715-69.2015.8.19.0001

Classe/AsSufltO RecuperacäO Judicial - Recuperacâo Judicial
Autor: GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01346937/0001-79
AdministladOl Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL
LTDA.
Autor: GALVAC PARTICIPAcOES S A CNPJ: 11.284.210/0001-75

Neste data, faço os autos conclusos co MM. Dr. Juiz
Maria da Fenha Nobre Mauro

Em 02/06/2015

Despatho

Mantenho as decisöes agravadas per seus prOprios furidamentoS. Remetani-Se as inforrnaçôes
solicitadas, inaritendo-se cOpias e comprovantes de rernessa nos autos.

Após, digarn as Recuperandas sobre fls. 2060/2069, em especial acerca das tetras "a', 'b' e "c,'
do fls. 2068.

Corn a rnanifestacão, volteni conclusos para análise.

Rio de Janeir 	 2/06/2015.

Maria 4
Vrr

wi-liro  - Jurz era Exerciclo

r•1aria da Porilc r-!obro	 (J13

Em J_j_.

Código do .A'Jtenhicacáo: 4XHP.EW1G.IPG7.3e73
Este c&ligo pode serveriticado eat: htt,4.tiLthJSbr/0eflida0c4!4afl.caQ_0
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Estado do Rio de Janeiro
Roder Judiciãrio
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
CartOrlo da p Vera Empresarial
A". Erasmo Braga, 115 Lna Central 705CEF: 20020-903
cap07ve rnp©tjrj.jiis.bi

Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:

O2jQ

Oficlo: 545/201 5/OF

Rio de Janeiro, 02 de junho do 2015.

RESPOSTJ½ OFICIO REQUISITORlO

Processo v lnstancia: 0093715-69.2015.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperacäo Judicial - Rc-cuperacão Judical
Autor: GALVAO ENGENHARIA BA - CNPJ: 0134093710001-79
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASiL LTDA.
Autor: GALVAO PARTICIPAcOES BA - CNPJ: 11.284.21010001-75

Em resposta ac, Oficlo n:47312015
Processo: Agravo de Instrumento n° 002339849.2015.8.19.0000

Senhor Desembargador Relator,

Em atençáo ao ofIcio 473/2015 datado de 26/05/2015, referente ac,
agravo de instrumento em epigrafe, encarnnho a Vossa Excelência as
indusas informaçOes, comuruicando que a recorrente cumpriu o disposto
no artigo 526 do C.P.C.

Insurge-se o agravante contra deciso cia lavra do Juiz Titular, Dr.
Fernando Cesar Ferreira Viana, nos autos cia Recuperacäo Judicial das

ip:7esas lSaivão Eriqenharia S/A, 	 G.*àc °:trHcpaç&as S/t i::ujo teor

C.r; transc:levc) na ntegi:

"Trata-se de pedido de reouperacão judicial corn base nos artigos 47 e seguintes
da Lei 11.101/05 formulado por GALVAO ENGENHARIA e GALVAO PAR1C!PAcOES
SA, sodedades anOnimas de capital fechado inscritas no CNPJ sob o
013493710001-79 e 11.284.210/0001 -75. respectivarneflte, onde so inserern no

congiomerado econOmico denorninado de "Grupo Gavão", grupo qua se dedica

exciusivaniente as atividades do construçâc civil pars infraestruturas rodoviária,
aeroviária, portuária e urbana, corn tradição ha mais de cinco dAcadas.

Aduzern ter a primeira requerente operaçöes em curso em 14 esta,dos da federação e
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no exterior, estando entre as malores organizacöes ernpresaiiais do pals, abarcando
sei ramo do atuação clientes pUblicos e privados, sob a forms de contratos do
piestacáo do serviços, concessOes e parcerias pubirco-privadas (PPP's), sendo gerida
pela holding do capital fechado Ga!väo Participacöes S,A - sogunda roquerente - essa

näo operacionaL

Descreve ser o "Grupo Galvâo" formado pelas empresas Galvão Engenharia- primeira

•
requerente - essa fundada em 1996 no Rio do Janeiro, a partir da cisâo da Queiroz
Galväo; CAB Ambiental: Galvão Oleo e Gas ParticipaQöes; Galvâo Finanças e das
Concessionalios de Rodovias BR 153, sendo o referido grupo gerido oela holding do

capital fech&lo Galväo Participa gOes - segunda requerente -; cc)ntrolaaa, por sua vez.
pals Em press Naciona! de ParticipaçOes Ltda (Emper), pela Moval ParticipaçOes [Ida e

pela Freccia Engenharia Ltda, todas corn cap
i
tal 100 3 -6 riadonal.

Sustentam quie apesar da fixaQâo de sua sede no Cidade do Säo Paulo, a prirneira

requerente foi criada neste Municipio, e sus filial aqui presente, conduz atualmente as
operacöes cornerciais quo gerarn mais do 50% do faturamento do todo o "Grupo
Galväo', o que jLlstifica, polo critério econOmico, a fixação do competéncia na jurisdiçäo
da competência na sede do sua filial.

Expöem como motivo pars do sue criso econOmiCO-flflaflcOila, as eloquentes
sinalizaclores do que o Pals viva urna severs crise economics - jé considerada
sistëmica-, quo fez gerar o crescimento irrefreAvol dos insurnos, corn inev;tável
aumento do custo do operação da primeira requerente, o que aumentou
cons ideravelmente o seu end ividarnento, pals p ara manutencäo do scu capital de giro,
procisou obter creditos no mercado a juros cads v&; rnais altos, aliado so fate do for
sida afetado pets incapacidade de algurts do seus clientes pagarem pelas obras já
executadas nos prazos irvciafrnente programaclos, mpactou seu ftuxc', do caha

qua fora eslEvel poi quase 20 ancs

a fla ErotiVa d...sir cs c:r:s9 -Q rnEi --l° to ax:ardiu SC-lJ ramC

do atuaçäo pars area de :5leo a c3ä5 scr cue p;IrCia :mJr:O a orse cenunclada. nias
querecenteirieflte em razão do defau as cliontes des-se setor também deixararn do
cumnprir corn as cronograrnas e pagamento niclE(rnente ajusiados, aqua acentuou por

vez o fiuxo do caixa das requerentes.

Concluem quo a impontualidade dos pagamentos par par:e dos contratantes dos seus
serviços, a impontualidade de os fomnecedores em cumprirem corn os cronograrnas do
entrega do servigos e a disc economics sistOrnica quo ass,-la o Pals säo as principais
fatores que determinam a atual crise econOmico-financeira das requeridas, a quat näo
poderá ser resolvida sem o auxlio do presente medida judicial requerida

Afirmarn, no entanto, oem viável a superacáo da crise, pok apontarn a existência do

.1'
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créditos a receber na casa dos R$ 2 blihOes do reals, sern previsão do satisfaçäo a
curto prazo, 0 quo torna necessária e nevitável a concessão da medida proposta, a tim
do quo possa ser implernentado urn piano eficiente para pagamento Jas suas dcvidas,
enquanto não resgata todos sous recebiveis.

Apontarri do forma concisa Os diversos coritratos em vigor, Os quais demonstrarn
ótirnas expectativas na possibihdade da obtenção do ativos, capazes do su prir o atua

,
passiv'D, e ainda propciar a manutençáo C soerguirnento da atividade econOmica

desenvolvida.

ncialrnenxa eriioco a questão sabre a possihdade da tounacão do htlsconsOrcio

ativo.

A iei 11.101/2005 nao tratou da possibUidade do ingresso do uma recuperaç.ão judicial

una a vista da oxistAncia do urn .qrupo sociotáiio, seja cie do fato ou direito.
Sobre essa possibilidade assini expOs Ricardo Unto Costa:

'A forrnaçäo do itiscorisOrcio ativo na nacuperacâo judicial, a despeito da auséncia do
previsão na Lei 11.101/2005, 6 possivel, em so tratarido do empresas que integrom urn
mesrno gnipo econômico (de fato ou do direito). Nesse caso, mesmo havendo
empresas do grupo corn operaçOes concentradas em foros diversos, a concelto
arnpliado de empresa (quo dove refletir o atua estágio do capitalisrno abrangendo o
grupo econOmico), pars os fins da Lei 11.10112005, ae.miite estabelecer a competencia
do lola do local em que se situa a principal undade (ests.belecimento) do grupo de
sociedades. 0 itisconsórcio ativo. fom-jado pela.s em presas qua integram o grupo

econOmico, não viola a sistemthtica da Lai n 0 11101120059 atende co Frinciplo basilar
cia Preservagão da Empress. A estruturacâo do plano do recuperacã'D, cc' ntudo, ha do
merocer cuidadosa atengão pars quo não baja vio8çao do direitos dos credores"
(COSTA, 2009, P. 1321j.

o cc:ntrirc ':lo . çr'.i :'i)s t:ciet'ic's de ':hreto. C'LE' CiFilc ic R 

' rOprass 'JI1 corstuuçaa. zlifc.udade encclr' ' - : E dit l::s .;r::; 305 :lupos
societarujs do fato, baja vista a possibiticlacle de so nis.teriahzareii oar mci: do o!veras
relacOes econômicas entre as entidades, ape:39r do ooninuarern dotadas do
persc;nalidace a oatrirnonio ProPliOs C aparentement ir:depandentes.

Sustentarn alguns doutrinadores quo nos grupos econOrnicos formais (do fato) oxide
apenas uma empress e Arias pessoas jurIdicas atuando corno ernpresárias, formando
urns espécie de "sociedade em corn urn' de pessoas uridicas.

Os grupo.s econirnicos do fato são formadas par sociedades qua mantem, entre St.

-:905 ernpresariais atiavés do participacOes acionthrias, sam necessdade do se

I. int.
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organizarem juridicaniente, mantendo-se isolada.s e r&aclonando-sc sob a forma de
cougadas, controladas e controladoras, sern necessidade de major estrutura
brganizadonal.

E necessário quase sempre, pars verificarmos a existAncia desse fenômeno,
apurarmos a configuração de trés elementos fundamentals, quais sejam: contribuição
individual corn esforços cu recuros, atvidade pars lograr fins comuns e participacäo
em lucros e prejuizos.

Nesse aspec.to, as socic-dades empresérias qua rcrmam o polo ativo do pedid.o
enquadrarn-se deritro da descrição acima realizaoa.

sto porque, além de possuIrern o quadra soaetario formadc' peas mesmas sOdas - em
ambas as sociedades - A evidenie que a contrihuição hA urns entre as outras, e

que disto, depende o sucesso de todo o empreendimento, haja vista o indubitAvel
entrelacamentO de fins, haja vista a segunda soc:iedade tar sido criada corn fins
exclusivos de promLilgar, expor a criar melhores meios de comercializaçáo dos
produtos negociadus pals pdmeira.

Assim, nâo hA como
societArio de fato, pois
intirnarnente interligado.

nao se conceituar a existnca da formaçáo ne urn grupo
o desfgnio de atividades a particioaç2ão dos Licros asiA

S
Neste sentida:

0049722-47.201 3.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTFUMENTO
DES. FLAVA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 0419212014 - QTAVA CAMARA
GIVELRECUPERAQAO JUDICIAL DE EMPRESAS. TRES SOGEEDADES. GRUPO

LflNUIIC2 DL F 'ti) ON )E I M' DL	 rp - N-VI L I ELP POD	 E

AS DEMAft F1 ' "[Nfl fl ''L Rr i[fl	 'icrENI' I '-F ,J ) t '12(1 FE
'(	 [IC'	 ppt,	 ,	 r 1	 \ , i	 I F'	 I	 I	 Ii	 I

'ILC	 C'RHftM	 i") ,1ILi	 jri r;ç ,
	 - i	 Ii PL F I Fit-

ESF'ECIF!CG DA MATEFtIA N p. LEI 11131 D3. LITISCONS RCID ATIVO QUL SE
MUSTRA POSSIVEL, DIANTE DA AUSENGA DE 9REJUIZOS AUS OREDORES E
DA POSSIBILEDADE OF MANUENçAO DA L [VLDE CflNIJWICJ ON'E DE

RENDA E DE EMPREGOS. MAr4UTENcAO [i DECISAO DE 1° CRAU. .. 0
surgimento dos grupos econornicos de fato estA Iiga'Jo A dinAmica do mercado a a sua
globelizac.äo, as quais fazem Corn que as empresAnics husqLIern fOrrnu!as mais Ageis a
eficazes de garanhir lucro a alcançar parte significativa dc ccnsumiclores. - A

recuperacao judicial tern par objetivo maior a salvaçao da atividade econôrnica
empresarial, geradora de empregos e rend;;;. Par aste motivo, a qua se husc.a A
harmonizer direitos a deveres, imporido-se, sercpre cue poEsiveI, 0 manor sacricio a

'I 'II



002104
Estaclo do Rio de JanEirn
Fader JudiciEro
Tribunal de Justiça
Cornarca da Capttal
Cartário da P Vara Ernpresarial
Av. Eresmo Braca, 115 Lna Central 706CEF: 20020-903 - CEntro - Rio deJeneiro - RJTeI.: 31332185 e-mail:
cap07vemp©Ijrj.jusbr
todas as partes envolvidas. Neste Contexto, o litisoonsórcio alivo pods facifitar o acordo
entre as recuperandas 0 05 credores, viabihzando a pagamenth dos débos, nos
plazas estabelecidos. - NEGA-SE PROVIMENTO AU RECURSO.
isto posto. e ante o parecer favorável do MP, reecho a defiro a iorrnaç5o do

litisc:onsOrcio ativo pretendido, ressalvando apenas a necessidade da adoção da
medidas pleiteaclas polo ParquEt em seu parecer.

•
Quanto a formulacão do pedido na sede do uma do sues fThais, compete Eirialsarmos
a quest-5c pole átic;a do prncpsl astabelecirnento cia requerida, cz:rno detsrrnna o art.
3'da Let ii.1D1/2005.

0 art. 1.142 do CC define eslahelecimento corno sendo todo com plexo de hens
organizado pare exerciolo da empresa, par ernpresário, ou par sacedadeempresárill.

Este) deve sec caracterizado coma serido a sods administrativa da ern pn3sa, isto é. a
ugar em CID= estão concentrados os negOcios do empresário, oride são realizadas as
operaçOes financeiras e comerciais, não se confundindo necessariamente Corn a sods
estatutaria definida no contrato.

Dove, portanto, ser considerado, pare fins do sue caracterização, rio o elemento
convencional ou formal, mae srn o criteno fatco.

Neste ponto, afirma a re puerida exercer a rnaior parts de sues atividades cornercias e
financeiras no Rio do Janeiro. afirniando qLce 50% do faturarnento atuai das
requerentes advOni do contratos aqui firmados, 0 quc confere a ela a status cia principal
estabek..cirnento.

Neste . sntdo, recebo o pedido.

No fi1E:, a ii'iCi;l ''EH"D	 cl'jcJrr.? ,r)C	 f!;

: ILJ.I((	 '	 : ) r,.L2t r1il' t'!t)_-S'-? t::. ..,''Ir:1''ni.iI:.'lr:: ':C} ''i!l 'IT	 (' ch:.	 mi'isrt'	 cia
rc.lperaçao udiciai.

As normas que regeni 0 procadimento rio Recuperaçáo Judciai devern ser analisadas
cia focn;a sisternática, valendo-se sen'ipre que possivel a julp.ador de urns interpFetac!.o
sociokigica, Para tentar al3ançar aOS fins socicis e a exigencies dci bern comurn, quo a
nova lei qu is introduzw.

A LER destacou no ecu art. 47 coma principios básicos a preseria.o da empress, sue
funçso social e a estirnulo a atividade econ6mc2. conceito quo so fortalece cada vez
n'iais na jurisprudOncia do STJ e dos Tribunais.

I
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In causa. as requerentes apontam na petiçâo inicial be fom a concisa a Clara as causas
do disc ecoriarr(co-fjnariceira quo so instalou solm as requerentes, expondo ainda a
expectativa relativa do créditos a receber.

A vasta docurnentacàO carreada em seu bojo foi exaniinada palo MinistOrio Püblico, a
LiZ do art. 51 da Lei 11.10112005: apontou encontrar-se ordem, restando apenas a
apresentacào da lisfa de bans dos diretores dos ccpanhias dernonstração do
resultados acumulativos relativos acs exercicios de 2014 cia ambas as requerentes a

49 hetagem complete de empregaclos be segunda requererlie, OS cuais nao considercu
sendo essenc:iais a apreciacO jo pedido. 0 Clue reputo corretci, a partir do

momenta CILIC US demais e!ernento sao suficentes pari apurar as condiçães do ação,
ainda perque, a vinda dos docurnentos declinados pore ser perfeitamente trazida no
curso do procedirnento.

Corn efeito. considero. a exordial suficientemente instRilda, cumpndo assim cis
elementos legais exigidos.

A em prose comics unidade produtiva, tern sido considerada tonic do geracäo be riqueza
e ernoregos, e a rnanuterlçao de sues atividades, visa proteger esta relevante funçêo
social e o estimulo a atividade economics (ant. 47 be LRF).

Criada corn o fim precIpuo de impulsionar a economic do pals, e oportunzar aos
empresanios em dificuldades financeiras, não sO a manutcncao be sua unidade
produtora, rnas em especial, a continuidade da prestaçäo dos ser/cos a geracäo be
empregos, a l.RF inovou consideravelmente a conceit: do em presa, aigando-a a urn

• patarnar do relevante papal sDdal.

Assirn n legi '
slador co promulgar a refenida lei dpensar,do espEicia ênfase ao instituto

da iuclir,ial, responden aot; anseros des umpresas que, em situaç;ao de
naco3sania reestruturacac be sue's oteracces a :livida niac Lriharn o•.jtra opcäo (JeriU
,'i.n.DTl1;?mPflt unidico fla:;lcJr'lal 	 5cr a dIEnratEcaO cc 51)5 ,nsc.vericis Cu

Ci ': a OO r '?sutav5 beneTi: n: saa	 o!:cas empe.5.H .sea r:'a 7a Os

:i socE3d2Ida airt

Sobre as format; des crises econCmicO:fiflaflCeraS qua reosem sabre as soc;edades
assirn descreveu o mestre Fáhio lJlhoa Cociho ',3u,-so be Direito Comercial, Ed.
Saraiva, qa ed.)

"A ciise da empresa pode manifestar-se be formas vahadas. Ela 0 econOrnica quando
as vendas do produtos ou serviços nâo so realizam na quantidade necessana a
rnanutenção do negocio. E financeira quando felts a sociedede empresénia dinheiro em
Cava pars pager sues ohrigacOes. Finalmente, a arise patrimonial Se, c. ativo é inferior
ao passio. se as dividas superarn as hens be .saciod.ade empresanta."

I Z :' r.: z, V 5 ,:
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Tratando-se, portarlto, de soCiedades em ativiclade ha décadas, obsarvo dentro do
contexta apresentado, qua a crise anunciada é meramente financeira, Llrna vez quo as
sociadades necessilaram obter grande .aporte do capital ro inercado financeiro para
manter as compiexas e disperidiosas atividades desenvclvidas, a em contrapartida
vlram a suspensao do pagamento de c:rédutos a receber em diversos dos seus
ccntratos c-rn execução, stuação qua precisa car eqLlaconada par rneio do solucOes do
mercado a serem apreseritadas corretamente em juizo de reCUperEicão judicial.

Des:arte é pc'saivei anirrilar, ZUfldEl CIJ&: em urns .riása pelfurlctc)na cia situac:ão, ser a
aI:ividade desenvaIvcla pain recuererlte bastante rertáve:. não só po lo tempo Ce
mercado, inns par todos cs irdicativos trazidos, a qua corlfere ao plano cia recuperacao
a .sc-r rJesenvoivido grande possibi(idcoe cia e)uto.

Par firn, as empresas rE3que-rentes .atenderam tarnbem aos requisitos do artigo 48 a
SeLIS iricisos cia Lai 11.101/05, so oarnprovarern qLie esl:ão em atividade ha mais cia 02
(dais) arias, não serem falidas ou terern obtido coricassãO do rccuperaçaO, inclusive
corn base em piano especial, nos Ultimos 0mb), 0 não haver conderiação criminal
contra seus administradores, ou sOcio controlador, par crimes prevstos nesta lei.

Atendidas, portanto, as prescriçOes legais, a a vista do parecer Ministerial avorávei do
fls. 1210 v°, DEFIRO Cl PROCESSAMENTO DA PECIJPERAcAO JUDICIAL cia
GAL\IAC) ENGENHARIA S.A sociedade snönirna de capital fechado insults no CNPJ

sob n , ° 01 3,10937/0001--, 7 9, COlT' sede na Rua Comes cia Carvalho, n.° 1510, 2° •anclar,

Vila	 Filia inscria no CNPJ cab o n.° 01 .34C'.37/O01 I AD. estabelecidaOlimpia, São a
na Rua Lauro Muller, no 116. salas 2.704-2.706, Botafogo, 1-1,ic, cia 3anairo e (Nafie C;ALVD PARTIC Pp OES S.A, sociedade anonuYia de capital fechado macrita no

CNPJ sob fl.0 11.284.210/0001-75, can', .aedc na Pus Some-s Carvaiha, ci0 1.510,

andar. 1.11a Olirnois, São Paulo, a detennino, no-s termos do artigo 52 cia [em 11,101/05:

- A ekoersa :1--n	 sertaçEic ::ie. .:c-cild '555 	 Ijitil pEl	 S reqrici'P.ni	 aar-:-E

ltvi:k'FJi	 o<c.etn r:arr' trot-	 r-	 -ife	 Hih	 c.- l::isra rrc:ec-.mi	 ci d's

In f:	 j	 L.	 1	 -llV	 I	 iii	 3'	 H 

r(lecbml.e obtençao de pa! ceiarflel"It') .i-s-::al la forms is. I- saç;So em '/1c4c1

- qua as recuerentes acrescentarn FJp-5S eu nc;m e snnpresari;;l a epressão 'em
rec.uc-ersçac) udicial', do :;ccrdo corn ocre\'iS[c no art. 69 da LRF;

HI- susperlsao do todas as aç.Oes a axeCUç;0i33 ccin i.ra as recuparancla, na forma do

art. 61 da Lei 11.101/05, bern Cairo 3 \iEifldEt oc retirada cia SCUS estabels-cirnentos dos
bans do capital essericiais sua ativr:ade .-2mpresarial, cue tiverem sido dados em
garant;as nsa stMeitas a recuperagEio uchctal (çiarte final dc § 

30 do art. 49 LR);

IV - a  acis &, proteçao sosuspensao cia pubilCidacie dos protestos a insi::riçies nos org 

S
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crédito - em face das Requerentas;

Centre - Rio de JarieVc - RJ Tel.: 3133 2 18 srpa

V- C4L16 as recuperandas apresentem cantas dernonstrativas mensais durante tcdo 0
processamento cia recuperação judicial, sob peria do destiwição do seus
adminis[rad'Dres;

VI- a apresentacão das certidOes. na forma do \IllI do art51. des filiais do primeira
requerite;

VII- a vinda c a dernonstraçao do resullados EcLrnuIoCICS 0 Iiv. ,)s ao eXC?rCiGio do 201
I& ambas a; requerer.tes;

[K- a: ie!acac' do bens pariiculares dos controlaidores a al.irnir-istradores das soCiedades
e do siias tiliais;

X- a hsia do empregados da .segunda requerente.

XI- a relação compbeta e segregada do seus c.redores, Corno requerido pelo Parquet, no

prazo do 10 dies:

XII •- a expedição e puhlicaçao do edital provisto no parâgrafo 1° do art- 52 do Lei

11101/05;

XIII- a intfrclaçao do Minstério PUblico 000mLlniCacalO s Fazendas PUblicas Federal,
Estadual e do MunicIpio do Rio do Janeiro.

Xl\-- corn unicaço a Junta Comerc:ial do Estad3 do Ric: do Jaineiro . E de:-rnais Eistadc's
oncE? as recLlperarldas de:eriha.rn regstro do sBde C fhsis para .arrc:taçac :ic peoclo de
RI3rJcrtraçEo nc-s eqistroi,

:i- a.irtlL'3fl1 OS 'E,C-UCEr'r1Cis. :1 :/I :: ; : i:[))	 I1c''.; do rec: pfsii:cacn-) pra2.':
i:1E? tEv- •:ff]s. 	21 rLtllCE3c3c: :z:lca	 :1I_lI ::&?\ea-lE ::I;o:3JE rc-':itJ S	 O

do Lo 1'..11011-2005,

)Cv-'t-- deterrnirio sejarn aCaljteIadcs GIP carOrio, em ugar ccrn. aCesso restrito 20

responsâvel pole serventia, corn vista somerIte rnedianta despacho. 'Js seguintes
documentos: i) Lista do empregados e 1 Relação doe hens cialliculares doe diretoros

Nc'meio pars funcão do Administradoc Judcial a ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA
EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., CNRJ 07.0lG:l38)000i-2E-, situaco na Rue
Surubirn. fl 0 577, 90 andar, conjunto 92, Cidade MortçOes, CEP 04:571-050, São
Paulo/Capital, condo sOcio responsávei EDUARDO BARBOSA DE SEIXAS, 5raseiro.

p
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casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.° 09.376.430-6 IFPIRJ a CPF

025354.45759 a qual deverá desemperhar 0 encargo nfl lurma do inciso III do caput
do artigo 22 da Lei 11.101/05, sem prajuizo do disposto no irciso I do Caput do artigo

35 do mesmo diploma legal.

Por ora, deixo a cargo das devedoras e da admirustradora judicial
nomeada o acerto referente a. remuneracao do ensro, a qual, atenko sos critOrios
ccnftos no art. 24 da Lei 11.101/2005, sera orx:'riunamente homol:'o.ada.

!r4;me-se a Administradora Judic ial "ie tsefc'rie c'ara ac;eitarido C, ancargo, assinar

terrvio Is cornprolTiisso sin c:annc).

Considerando ciue a Agravante nAo apresentou novas elemenlos de
forma a alterar a convicção dessa rnagis[rada, rnantive a decisão recorrida
por seus prOprios fundamentos.

Scm inais, cooco-me a disposrcäo de Vossa Exceléncia para
eventuars esciarecirnentos complernentares.

Maria cia Penha Mobre Mauro - .Iui: em lExeecicio

P::J E:E.kl\riS;l1C' l)S	 ARl..O	 OL

Coc1igc p313 c:i:niuita U') d:i,i'icro,ledc ... . :::thi cr.	 .E:S,i 4.:aL9vi::Jo.:l'.!i1.;e:.n
E;te :áciigo pole sr', e,fta':lr m

Vrl'	 4	
I	 - 
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Tribunal de Jusliça
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Oficio: 5461201 510F

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

RESPOSTA OFICEO REQWSIT6R1O

Processo V Instäncia: 009371549.2015.8.191)001

Classe/Assunto: Recuperaçáo Judicial - Recuperagáo Judicial
Autor: GALVAO ENGENHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79
Administrador Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.
Autor: GALVAO PARTICIPACOES S A - CNPJ: 11.284.21010001-75

Em resposta ao Ofido n:471/2015
Processo: Agravo de lnstwmento n°: 0023373-36.2015.8.19.0000

Senhor Desembargador Relator,

Em atençào ao ofIcio 471/2015 datado de 26105/2015, referents ao
agravo de instrumento em epigrafe, encaminhci a Vossa Exceléncia as
inclusas iriforrnaçães, comunicando que o recorrente cumpriu 0 disposto
no artigo 526 do G.P.O.

nsurge-se o agravante contra decisão da lavra do Juiz Titular, Dr.
Fernando Cesar Ferreira V;ana nos autos da Recuperacão Judicial das
empresas I alväc Enqenhria S/A a s:vc: ParUipaçOes •S/¼. ctho tear

t3.rTSCrE"VC) n3.

I-F/s'. 8411849; Not/c/am as recuperandas a necessidade de obterem deste juizo
autorizaçao pam que a phrneira requerente possa par1icoar de processos licitatorios,
em que o edita/ de I/cite cáo expressamente exciut El possthilidade da part/c/pa cáo de
empresas submetidas ao regime da recupera cáo jud'c/ai.

Apontam espec/ficadamente que tel s/tue cáo esiá em vies c/a ocorrer med/ante
evidente possi.bilidade cia GESA nâ'o poder psniaipar do Processo L/citatOr/o
P455173/2015, funto A Secretaria Municiioal de frcfraestrutura do MunicIpio de

Foilalaza/GE - Ed/ta! 205912015 -, ha/a vista expressa vedacäo na clAusula 4.2. "c', do

I '-e'
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Poder JudiciáliO
Tribunal de Justica
Comarca da Capital
CartOrio da 7 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 7O6CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janei

ro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:

oap07vemP@tJrJJU1refer/do edita/, quando a impossibilidade da part/cipacão de "empress corn decretacão
de falência, em processO de recuperacão judicial a extrajudicial".

Afirmam qua a referida cláusuIa e ilegaf e viola os pr/nc/p/OS hásicos quo inspirarn a Lei

do RecuperacOes Judiciais, a que tal viola 950, se mantida, enveredará a quebra das
requerentes, pois é carlo que, desde sua constituicâO, a prirneira requerente sernpre
teve corno principal at/v/dade ernprasariai e fonte de renda, a execucão de contratos

firmados corn entes pCrblicos.

Sobre esta questao, entendo n,-7o ha iler dUvida qua/Ito a possibthdade de ernpresa em

recuperacao judicial contratar corn a Pocter PObIco par /776!O de processo de ficitação-

Isle porque, a simples interprets gao contida no art. 52, /1 da LRF, aponta pars a

possibilidade da empresa em recuperacão judicial contratar corn o Poder POblico ou

ainda recebe" bene tIc/os e incentivos fiscais, desde qua apresentadas as negativas

fiscais exigidas.

Já o inc/so If do art. 32 da Lei 6666193 - lei qua institfi normas para (ic/ta goes e
contratos da Administracão ROb//ca - aponta para necessidada da apresentacão de
certidäo negativa de falência ou concordata pars fins c/a par/ic/pa gao de pessoa

juridicalempresé nos em licita gOes.

Contudo, a partir do advento c/a Lei 11.101/2005, mu/los dos processos licitatOrios
passararn a exigir - como parte do proc:essO qua/if/cat/va - a vinda da negativa de fe/los
de recupera gao judicial, quando não dispOe suma;arnei7ia, comb requisito, sobre a
;rnpossibthdade da participacãO de enwresa em recupera gao judicial no certame. Tair
exigencia a vedagão náo nos parece correto, pc/s a refer/c/a ICI especial expressarnonte

prevO em contra rio.

DispOc cart .52, lIds !-a,;II. 10i/2005

a dispensa da apre.s1.r?tE;ãGQ'- 1 i-rfkiôe: reqatas pare •:ve o de.ve:Ior
XWF

exerca suas ehuidadeS; exceto para ccint:ayC - oil 0 Fcc/er Pucc

recehune/?tC' de benefIcios DLI incentivos fiSa/soU ()!Sc','flCiOS, ohse,v3nCtO o.dispostc

no art. 69 desta Lei;

Ressalta-Se, qua ate o presente momento, não ha lei a/brando a reds cáo do inc/so If

do art. 31 da Lei E 666193, para ne/c inc/air a expressão tecuperacäo judicial".

Dita exigCflcia ou requisito, ao qua parE?Ce, pasSou a set faith pa/os licitanies, talvez por

urn entend/menbo de qua a ant/go instil uto da flconcodata tar/a slob 'suhstitu!dO" palo

da "recupera gao judicial' o qua é urn equivocci, v/sEQ tratarenj-se de distintos

macar,i.smOS.
-8*

f .9-'

PERFtEiRi.



arl-'YJ-.T
Estado do Rio de .Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Jusça
Cornarca da Capital
Cartärio da 72 Vara Empresarial
.Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centre - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3 13 2185
capo7v emptjrj.jus. hr

e-mail:

Con? efetto, ainda que conste. do ed/taf a ex/gëncia pare v/nda da cert/dão negative do

RI ou rnesmo contenha este cláusu/a expressa quanto a irnpossbil;dade de ernpresas
em recuperagão judicial participarem do processo /ic/tatóno, não haverá Obice para
core/rate gao dessas sociedades, v/ste ox/stir nesses casos afronta direta a le i federal

v/ge rite.	 -

•
A teda ev,dencia, portanto, a denorninada c/áusula 7. 1. "a'ç do Ed/ta! de Iic/tacão
declinado, contraria letra expressa do Le! Federal. IIãO podendo considerada corno

v4'lida, red/ante evidente nut/dade.

E tanto e assir , que o Err,inente Des. Cam/lc F/he/ru Rullëre. no a qravo do Instri rnento

prOcEssO ri.° 0031568-78.2013.8.19.0000, não sO reconheceu a poss/bit/dade da
sociedade en' recuperacao judicial pad/c/par de proc:e sac I/c/ta tórb, como def/riiu bern
Os I/mites da questão ore trazida, quando ass/rn decidiu.

,, i a CAMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Agravo do In.strumento n° 0031568-78.2013.8.19.0000 Agravantes: 1) BRQ Solugoes
em Infoimát/ca S.A. 2) CAST /nformática S.A, Agravada: UBA Engenharla do Sistemas

Ltda.
Relator: Desembargador Cam/lo Riheiro Rubtére.
Pregão EletrOnico promovido pa/a Caixa EconO tn/ca Federal - Pad/c/pa gao no certarne
do ernpresa em recuperagão judiciaL
Prelemirlar do internpest/v/dade do Agravo do lnstnimento suscYiada palo Mm/steno
PObu/co quo se rejeitada, porque, pare terce/ros prejud/cados, näo se compute o prazo
para /nterposigã o do recurso, da data da pub//ca cão ca dec/são rio Diário Of/c/al, mas
da c/enc/a da cisc/são quo ensejou prejuizo aos reco/Tentes, a teor do tntorpretaq.ao do
art/go 499 do COdigo de Rrocesso C/v/I, em ceso de a cornando judicial aüngir clireith
dosrecorrentes.

,4pnc:ac:50 1:10 prc: ciplo da ,oreseriag a c'& en.'resn, expn.ss: no a;lio ::17 c:ta
n° 1 1, 101/2005 qurs v/s:	 pc;p/c/arn/rs cië :nar;Utt:?Pc:5C' 1' en7Ore;-a
-.°ePdar,.t r?orrnelf a '"iidoci.-: e stc somsns n5 r& ::cc. ye) e uLnYer	 r:oHd.'. (9rT

:;...a..ra-JE c/a condic,jes corn 1a,c.ie:: . (j: .:fl(.n::ih:: s crin: oL:

eYc/u!rS'3 a oaIic/pa cáo rnu?an11er.'e, ca erupcesa .re,>jp€ iar?da, i/o/aria a ñr'ai,dade

da prOpoc recupera gao judicial.
Possibii,'daae do 0 Juizo da recuoeraçâo Lid/c/a; cert/&a-r que a rect'peranda ".. está
arta eccrornscamente e finance ,ramente a pad/c/par do procedirnento nos terrnos da
Let 8.66593'c reproduzindo parte c/a Dec/são prefer/cia palo Triburtal do Contas cia
Un/do, pro fedda no AcOrdão n° 8271/2011 ., quo recomeridou -Jo Depaitamento Nac/onal
do lnfraestrutura de Transportes - DNIT do Estado do Esp/r/o Santo,

poss/hifitar a partrcipacao, em sues l/citacöes, do empresas em recupera gao Judicial.
Não cahe ao Juizo da recuperagão determiner 't.. seja exp-ed/do 'ofIciq) a CEF pal-a

quo so abs/en/ia de do sc/ass/f/car ou de recusa.r a contre/a gao do ConsOrcio

7'	 .2
-,

l
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(JLOBALWEB/DBA ENGENHARIA vericedor do Pregäo EletrOnico 1761. 7066-2012, em

dude da condição de "empresa em recuperacão" cia sociedade emprcsária DELI
ENGER/HARIA DE SISTEMAS LTDA"
Compete a CEF a aná/,se cia habllitação ott /nabilitaçäo do refer/do consórcio, em
virtude da part/c/pa cão de sociedade em recupera ção judicial - Pro vsrriento."

Em sue fundamentaçäo o Exrno. Des- assim também conclulu:

;rincIpio de preservação cia emoresa, fundamental na recuperação judicial, visa a
prop/c/ar Inc/os c/c mar,utencão cia empresa recuperanda em normal ath qdade, e isto
s:'m5nte cars nossive/ se pude .r p s rticfp,q r, cr7? !gU&!dadC? Ce ccndig&9s corn terce/ro.s,
de concjrrëncias pOblicas; pro/hi r-se ou exoluir-se a particioeção, liminarmente, cia
empresa recuperanda, yb/aria a final/dade c/a própria recuperaçao /udciaL"

Destarte, acompanhando a posiçäo pretoriana, entendo que ao juizo darecuperagäo
judcciai cabe apenas aferir se a soc/edade ernpresária em recuperação judicial possui
viabilidade econOmica e financeira para soerguer-se, e que esté apta a patticipar de
processos lTh/tatOrios na forma da Lei 6.666/93. urns vez que decorre cia prOpria lei sue
possihul/da'de de part/c/par do processo.

Vale destacar aquL pronunciamento pro ferido pelo YOU no AcOrdão 8271/2011 ; que

passou 80 DNIT do Estado dc Espirito Santo a seguinte orients ção:

"1.51, dar oféncia a Supermtendênc/a Regional do DI1VIY no Esiado do' Espirito Santo
cjue. eli7 suas iicitagöes, e possfve/ a partici.oaçäo de empre.sas em rocuperaceo

S
judicial, desd3 que amparada em certidao emit/da pale instãnc/a judd at competente
que cerrifique qua a inleressada asiA apta economnicarriente e f/nance/ramente a
padicipar cia procedirnento nos termos da Lei 8. 86/93'

t'/äc t?à (/if	 , pr/mne/,ra r:TL/ :;	 ;IiT'	 diSDö'S i:::/	 eStrLllU IS
:!,.1c];(:jrF;U1 ['Sf1> e	 CLICSO On 0/7	 •7U.	 pci:.	 /!it:2r (I , .icbtrr1te	 stual esiac'c
.iL1 • J e.:;c	 5nio:-nricc1>':: ICr 'ThC:	 ccI;.:r.,. J,.;tH, tn.: ei-. vir.
'..1>.1>1?ni()_J ici	 .r:iL>rj7
reU ss ade da se fliaf?/Eir en.'.a/R(dac9, a	 ge er c.Snit9l pare sj&.I;ar a cwilpL'r
thdas as metas que baa On set uagada.s no seuL.:ciJ cia .anar sues .::ilvdes.

Com ate/to, med/ante a ac/ma expostc', excfair a soaec fade emprasana err; estado de
recLrperacao judicial c/c qua (quer contratagao corn o Poder Póblico, pc/a s/rn p/es
cc'ndigão judd/ca em que se ericontra, evidentemente viola o pnncipbo da preserve ção

da em press, ho/c cons/derado .-Or giende par/c dos doutrfnaaores como pr/tciplo
Cori stitucionalnäo inscrito.

S:E:o oosto. epoado aino'a no parecer Ministerial irivc'ñvel, dE:iarci qua, epesar do

1
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estcdo de recuoeracão judicial, a sociedade enipresária GAL VAO ENGE]'JHAEUA S.A
está apta a pad/l3/par ale procedimento iicitatório nos tsn:rvJs da Lei 6.666/93, no forms
assirn prevista no It do art. 52 da Lei 11.101/2005, e qua, qualguer clisposicão em
con trário viola a refer/da lei federal, estandc, portanto, expressarnente vedada sue
exclusão do piocesso /icitatOrio em ra2:ão do fato de estar submetida ao regime cia
recuperaçao judicial, devendo a recuperanda, orém, ate nder aos demais requisftos
eE:teheleC!dOs no ed/tal.

Ofic/e-se, corn urqência. a Comissão Perrnarc3ne de L/c/taçäo da Prafeitura Municipal
de Fcrtafeza'l:E pam ciOncia c/a prasens dec/são.

2- F/s. 399/910: Neste segmenta postLilam as recwererteS a recons.rderacao em parts
da dec/são que defer/u 0 DroceSSaf7?eflto c/a recuperacao judicial, co tGGar7t& a
determine cáo pam apreserrtação em .segregado de lists de credores a do piano c/s

recupera cáo.

Afirmarn qua a datermina cáo fe/ta nests sent/do riáo aflgura atencier da melhor forms
sos principals propOsitos do instituto do recuperação judicia l, quo são a pre.servação

des ernpresas e a tratamento isonOrn/co sos credores.

ExpOem que, apesar da inconiroversa autonornia patrtrnonial das sociedades e do r
posicionarnento in/cial deinonstrado pet-0M° rJcJ caso, a apre-senia cáo de .im Piano ale
Pecuperagão e Quadra de Credores Uricos se afigura rnelhor arrazo-3d0 pa'ra soiucao
di onse econarnico-fir7anceira que alyavossam.

Isfo porous, a GALPAR segunda requerertie - é urn-a holding naG OpCrSC/0fl51 que
posstii part/c/pa ão majoritéria em dive,sas empr.ssas opera cionais1 den tre c/as a
GE SA, a quo, ernbora terido contra/do gndivictamariio próprio, de forma autOnoJna tern

081<9 ai7so!utamente dependénhe c/a recede cia pcmefra recjue,enz 	 alas deir a/s

eirIprar;a.s ooar3cicQ7E1S qLis itii7Cfl	 i!;?t&flt tc gr,jor

.YIC cr)e;sc	 r(:l cr'C/I.?	 .ic.rt1(.J::4I 0 c.?SJ J8i.S	 E,J)

cnrLcc. b; •jhcqada' a c-aotcr ocs. .isanc:.In:e r c. capital rte ;c ci

10T7C!C) 5((/C cyia,cida asS;;7 gara nuais c?&fZaCafi:, dE riOdc (E? 3 GAU4r 2arer'tta'ra
ale pane da divida originaimento contra/c/a pc/a GE&4, COulD esra tarnbm é
garantidara de tuna parce!a da c'ivida ca•'itraica pc/a &Al..FAH.

Nests con hex/u, concluem qua sos-car da auto,7ornia furIdl:a, patrimonial a

administrative, as requerentes possuern urna /nterdependêrlcia C unitar/edade
tinance/ra que deve se ret/stir tarnbéni no amhito processuol, pars qua ha/a
apresenta cáo ale urn so piano ale recLeracao oue onvolva as sciiuçoes do mercado

pam ambas as empresas.

/
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Em rcsposta ao pedido, ouvido1 a Mm/steno PeS hi/co reañnrnou stsa posicão in/cial danclo
enfase do quo c//ante da dific/1 art/cu/a ç;ãÜ entre os d/sposi/ivos cia L.FR a do GPO, a

un/dade do piano quo so pretende formal/zen neste momenta pro cessual, so mostra
desarrazoada, pois ainda que Irate do questäo sobre direitos disponiveis, a refer/cia
deterrninacão ha do see ernanada do prOprio grupo do credores a ser kirrnado, os qua/s
consensijalmente devem propor a submeter seus crCditos sob urn nico piano.

Pes/ou do f/n/cia na dec/são quo concec/eu o orccessamenta de recuneracão j&idlciai a
forrnaç.ao do l/t/scons6rc ici alvo este ,ntearado apena. por duos dan c/rico ernpresas
que fOT:7;8ti? C de/iCmlfladi) "Grul)') (JlI1i&O'. EE?flOV elas a CAL VAC ENG±FNHAPIA 5, A.
a GAL VAO PART/C/PA cOES.
No :;aso do g'wpo do empresas, não hA na 101 prcv;sao qua obugue a presenca do
(odes as socieo'ades ernoresAr/as rntErantes at rupo c-con6rri1co no processo de
racuperaqão jucftcia qua pen/a abranqer untie OLd algumas dc/as, quo forrnam

i/t/sconsOrcio facu/tativo no polo ativo cia recuperacão ]Lf://cIa coristiluindo-se esse do
acordo corn a vontade des partes.
in ca/)s3, apresenta-se a segunda !itLsconsorciAda carrie untie ho/ding näo opera, ;ona
tenclo como On/co at/va o capital advindo dos cc passes des dc-rae/s componentes do
grupo, pr/ncipalrnente aqua/c aportado pc/a pr/moire requere n/c.

Iaobstante cc a/c quenie parecer Minis fend, a qual dove set- icwvado pc/a

peJtflêflCia 0 raciocima juridico, ciuso divergir do sets ci'. pcsicIonarnerrio,
methante as razOes ahatKo.
Do quo consta dos atrtas, hA urna real e c,dstalina interdependênc:ia
econarn,co-fcnaii'ceira entre as requeren tea q.re subjetivame.nto irnplfica na
t;ni1icação processua/ Q(a c5ascada5 murta e,rgjthra fonha esie rnagistra'cI'o
recc,sthecido, ffiiciaknenfe, as razâes pare deter rpm /nae' a wThda cM usia do credo,'ias
o do Piano do Reciperacao do knena segreqoda.
,k tthri cfe uperacionahid/J'dë tin seqt .!nd.El ,ectrperanda, beiti C G(tiU 5115 fc:,t?

d1ocnc/êi;rc/nl oton,ijirc' corir	 Pn3')ad'?J /:z COt CMi3 .!O Jt..n::l?

LAn F'C ,:,[' Øj'j' fl'E jU','j(fl S	 thrm SC .i	 .p .:	 t::'rr'C.cl3S. oe n n	 en/si, p'9.fr

e; d	 ftI1l5.is as s,:tr ce1:Fa , rl.?r.	 *iE! ofl::a p lc:r TIC J,7(ltl,Lij5 p1/l!,cfl E.

fl'Lkq: C3nt1Jtanhs pCS''uPI c	 ?s:fr/::; ris!c; : r 	al?), CL'	 1) Ii:	 )J'l;!.5(ii ... 1CICJ C)!

cc;i rota.
Coma exentpio, a lode 'evidanoca, u ... .fd'Ce.SS) da recdjpeeaçjajtrdicial cia seqanu!a

nqi:ieronte asia intrinsfcarfJente C Tiitirnameafe l/gitcfc as decisöes quo serão
dobaffdas na JiGC formeda pelas credores da prirfletra requerorato, pnis so.rneeflE

so estes conc'orda:trn e £Qrovaren as soluçoes do mercado ttazidas pole
G41..PIAR, soyA possiv& so tar sporte té.cnica a Financeiro pane quo a GES
cc.nrn pro corn as metas quo tanthénr proc/sarA in?pJsl;flar, hh vista quo sen a
to posse financeiro daquela - c qua! Mpenderá cM Eynuência dc's c,redores - nAc so
pode iaslu:nhrar a sohre vivê nw/a c!e'stzi.

NAt hA,. portarito, liarna' 14cr/ca a econóz1'dco pare cfCne sejoan reallzadas due's
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AGrhja vista a estrita depenci(Mcia econdmica do urna sociedade para Coal a
otrtra

a opçáo alas devotions polo iitisconsOrCk) ativo o a apresentação tie
urn ünico piano do .recuperaç-ão Judicial, subrnet9 todas as sociedaSs
empresávias as consequências deccnentes S s&a apmvaçäo ace rejoiçâo. Nesse
sentido, so pot urn [ado a aprovaçio do piano beneficia todas as snciedades
ernpresárias into grantes do grupo haven do a ,ejeiçãO do pIano. aM outra

•
hipôPese provista no ail., 73 quo determine a convo(aç:&o c/a recuperação judicial
em falência, tadas as socFe•thides ernpresaflas iittegranes do iitisconsórcio
esfclrâo s&eiPas a serrtença ale faiêicii P a ei1thos deJa n'ecorrente:3,
pessaita-.seamdar quo ajo ha, a;r;d43 q&.re preiàcishrn?tfle, quaiqtrer indIcic que a
tanhI(:Jcao dá fista do credofl?S e a tcotar;äo em .MGC tnica frará prejuin aos
ffluJäros dos credutos, poi.s mule polo ccntrério, Ial forma procedimerai
thsøon'1a coma sendo a rnoihor pmcessua!, awn tie fadilitar a areãlise dâs
mi+didas.
Sog uThdo as passos da j!irisprudência em fonnação, a in viabifida do ala
apresontaçáo do piano uaw, par pane & empresas autOnornas quo fonnam
IWsconso:te ativa no podido cia JiecuperaQãt) judicial, so afigura sameYlto
imperinenIe quanto ha evidenEe e irAcontestávei prjuizo aos crodc'res mi traga
dificuldades para verñfica can ala real situaçäo financeire das sociedades e do scra
cnpacidade pan cumaprir as motes Ira çadas no piano.

/ssa pc'sth. reconsidero em paflo a cteci&o quo concedeu C procossarnento ala
rI?•cuperação judicial cia GALFAR a GESA, O fuP SO TO ten? as detetmiflaçdc!S
ciiida's nba (tens "1X' a"XV" de fla. 797 798, rwspect;vaaJlet?te, a fim do quo

• suja apresentda ucna UN1cA L.ISTA CE CREDORES e UNICO PIANO DE

h]iECWEIMçAo .JIJDIC1¼L cemternj:Iandn as sohjçoes do rnorcai.fo a
ado(-idas par arrihas assoc./erJ!des cm ecupencaoiudJciai.

L;':se :fnCij 80 adnVI?i9tn: 3c'ijtrdicif a

1i/ I.Vt 	 ()m7	 :itii	 ::.	 Eii?)2:E?iC:.	 •::,9r,:c(CS	 E?:.r;E.iCS

I	 1	 r	
r	 IL	 1L	 I,- 1 , 11 -IJi j_, J 1 i	 I'	 Ill?

	

y6::r c•Etnuarn€nte '7fnnqe/?i&: mn1.iü.Se1 E;3: ::'EL	 ElS

em a ii:

Considerarido que a Agrav;2nte não apiesent•ou rIovos eementos le
forma a alterar a conviccao dessa magistrada, inaritive a decisao rec;orcida
por seus prOprios fund amentos

Sern inais coloco-me a disposicão de Vossa Excelthncia para
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eventuals esc$arecirnentos cornpleme-nia las.

Maria da Penha Nobra Maur - Ju em IExercieio

AC) EXCELENTISSIFV1C) DESEMBARGADOR CARLOS AZEREDO BE ARAWO.

COdico pare consu!ta do decunento/tetO no por tal do TjERJ: 4GFW.CI3D7.PGCW,STTh
Este côdigo pode 5cr 'cerincarJo em:

1	 17
Ii L(l.•[

-	 -	 -	 -.jj-
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Oficia: 5471201 5/OF

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

RESPOSTA OFiCIG REQUISITOEJO

ProcessO 1' Instancia: 009371"9.2015.8.19,0001

CIasseIASSUfltO Recuperacão Judicial - RecuperacãO Judicial
Auto,: GALVAO ENGEI'JHARIA S A - CNPJ: 01340937/0001-79
P.drninistrEldOr Judicial: ALVAREZ E MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.
Autor: GALVAO pApTici pAcoEs S A - CNF'J: 11.284.210/000IJ5

Em resposth ao OfIcio n:47D/20I5
Processo: Agravo cle Instrumento n° : 002329020.2015.8.19.000

Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao oficlo 47012015 datado do 26105/2015 referente ao

•

agravo do instrumeritO em epigrafe, encarninho a Vossa Excelenda as

inclusas informacOes, comunicando quo o recorrente CumpriLl o disposto

no artigo 526 do G.P.O.

Insurge-Se o agravarlt'B conl:ra de:csrO cia: lavia do Juiz Titu!ar. Dr.

Fernaido Cesar Ferreira Viana. 1105 aUIOS d3 Rec:uperaçao judicial das

erflID TeSaS I:Iaiciao Erlclenharikt S/A a I1/àO Partil:tp3cl5ES SR, CLP.O tear

or;; trar;sCre\J 1-10, nteqra:

"l-Fis. 8411849: Not/clam as recuperandas a necessidade de ohtererr' deste juizo
autonzacao para que a prime/ta requerente possa participar de processos JicitatOr/os,
em que o ed/tal de f/cite ção expressarnente cxciv; a poss/bilidade da participacäo de

empreses subrnetidaS ao regime da recuperacbc' judicial.

A pan/am especificadarneflte qua tel situacão es/a em v/as de ocorrer Fed/ante

eviciente pass/b/I/dade da GESA näo pocler parbcipar do Processo Licitatório

P455173/20151 jLJ(7t0 a Secrelaria MLIn!cJ pat de Infreestrutura do Municiou de

147	
Mrr-EFFiEHA

e-mail:
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Forialeza/CE - Edital 205912015 -, haja vista expressa vedaçäo na c/áusu/a 42. "c", do
refer/do edital, quando a impossibi/idada da part/c/pa qão do "empresa corn decretaçäo
do falência, em processo do recuperação judicial a ox traud/cial ".

Afirmarn quo a referida clausula é ilegal e viola as phr?cLo/os básicos quo ins pirani a Lo-
de Recuoeraçöes Judic/ais, e quo tat viofação_ se pianf/da, enveredará a quebra das
requerentes, po/s é certo qua, desde sua constituiçaa, a prirneira requerente sernpre

•
teve coma principal at/v/dade ernpresslr9i a knte cè renda, a axecução de con tratos
firmados corn entes pOblicvs.

Sabre asia questão, entcr,dc nec he-var düv/da quaiib a possihifidade de ompresa em
recupera ção judicial cont rater corn a Poder P65//co par me/c do arocesso do I/cite cáo.

isto porque, a simples interpreiaçCo c:ontida no art. 52, II da LRF, aponta para a
pose/b/I/dade da empresa em recuperação jucJcal :::oritratar corn a Radar ROb//co our
ainda receber bone flcios e incentivos f/scala, desde quo apresentadas as negativas
fiscais exiqidas.

Jé o inc/so it JO art. 32 da Lei 8666193 - Joi qua inst/tuE normas pare i/c/ta cOos a
con tratos da Adniinistraçáo PUb//ca - aponta para necessidade da apresentaçäo do
cert/dão negativa do falência ou concordata pam fins c/a part/c/pa cáo do pessoa
jurldica/empresá i/os em I/c/ta cOos.

Contudo, a partir do advento da Lei 11. 101i2005, mu/tos dos processos iicitatórios
passarem a exigir -- corno pane do processo qua//f/cat/la - a vinda cfanegafiva do fe/toe
de recuperaçao judicial, quando ndo dispOe surnai/en7ente, coma requisito, sabre a
;rnpossihthdade cia part/c/ac gao do erreresa em rec:uoemcäo judicial no carLa me. ml
exigência e vedaçao não nos parece coireto, pc/s a re/erida .'e; especial expressarnente
prevê em contréric'.

a.n	 i/dc La: il.

1)-dat s r:rna.qj E? ai;per'S& cia af!T!.Ri7f:cUC CE! Ej77( lQ:E;:E IrE? T&.1V3S parc AS C c1'7VedOr

exerça sues at;vcdsdes. excero -0. -0 conf'&aga) c:tu17? a Ruder F6hJcci ou pare
recebirnerito do banal/c/os ou incentivos fisca/s au GTe c/tIc/os, oveervando a Gi.sposio
no art. 69 desta Lei,

Rassalt3-se, qua ate o preser?te momerito, nâo ha lei aiterando a tedaçao do inciso I1
do art. 31 cIa Lei 8.666193 ; pam ne/c inc/hr a expressao "recvpamcCojudiciaj°

0/ta exigéncia ott requis/io, ao qua pareco, passou a ear fe/to pelos licitantes, ta/vez par
urn entendimento do qua o antiqo inst/lu/a cIa 'oncordata" tori a s/do "substituldo" pelo
cIa 'recLipera gao judicial", a aue C urn aquivocc', v!sto tratarem-se cia distin toe
maca memos.

I
Jr

A
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Coni efeito, ainda qua conste ':Jo ed/tal a exgOncia pare vinda c/a certidäo nega f/va de
RJ ou mesrno contenha este clOusula expressa quanto a irnpossihiiidade do erapresas
em recuperacão judicial participarern do processo 1/c/ta tOrlo, a go haverá Obice pa i-a

contratacao c/eases sociedades, v/sic existir nesses casos afronta direta a lei federal

v/ge nte.

A bode evidOncia, portanbo, a denorre/nada ciátiSUIa 7.1 "a't do Ed/tai de licitac/Jo
declinado, contraria loire expressa de Le i Federal: n/Jo ccdendo cons±rJerada como

va/ida, 'redianto'red/ant ev:Ientc? nutrdade.

E tanto 0 ass/m, quo o Eminente Des. Cam/b R]beiro Ru/tOre, nc agravo o p snstrumentc

processci n.° 0031568-78.2013.6. 19.0000, n/Jo sO reconheceu a possibiIidade da

sociedade em recuperacao judicial par/ic/par do processo lktat6no, GoiflO defirilu bern

os//mites c/a questão ore trazida, quando ass/rn dodd/u:

"p CAMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSIJGA DO EST,4D0 DO RIO DE JANE/HO
Agravo do Instrumento n° 003156876.2013.8.19.0000 Agrevantes: 1) BRQ So/uçOes
em !nfonnática S.A. 2,) CAST /ntorrnOuica S.A. Agravada: DBA Engenharia do .Sisternas

L ida.
Relator: Desembargador Cam/Jo Ribero Ruliére.
Preg/Jo Setrônico promcvido pc/a Ca/xe EconOmica Federal - Partic/pa c/Jo no c'erta me
de empresa em recuperacâo judicial.
Preliminar do irrtempestividede do Agravo c/c .instr.tiffleifltc) suscitada palo Mm/ste/Jo
PUb//co que so rejeitada, porqrue, Para terceiros ,orejudicacios, n/Jo se cornputa a prazo
para inter/:osição do recurso, do data cia pub//cs c/Jo do dec,sãO no Diário Of/c/al, mas
da cOnc'a da dec/são qua ensejou prejuizo aos recurrent es, a 18cr cia interpretag/Jo do
art/go 49 do Cod/go c/c Processo C/v/i, err	 do o corns ndo 1udic!a! ai5ngir dire/to

dos recorrentes.
Men to - Ppncauao do prr'ic:pic> l*: . 1)n3s:In /3c 0 da efllL'ICSS. 6XOJtSSO 00 4i r:o 47 c/a

')114'fli q''	 j	 PIJ	 YIS	 rl'I içc de nnrea

rctclsr7rin rj rclrr: na! eJf'mMde :	 sc,1:::: :;i'- 0.):z . !:	 5 jjds: !.JrL.).r CT
QI;

eXriU'! -: .3 (E1 rHnipaceo Iirn;r?arrns. r :ie. 03 9(r:n, 1? a ::a:per&rc3, i,')!ii:li:' 3 0123,7c!aC'e

do pro one recuperaçao judicial.
Pass/hi//lade do a Juizo cia recuperaçiEo )L'd/cisi ocr/i f/car q.ie a recuperanda "... estC

apta eccnornicamente e tmnanceirament;9 a ps:rlicipar cia p;ijceciinie fib fiGs terJ7liJS cia
Lei 8.666/93", reprociuzindo perle da Dec/s/Jo proferida polo Tribunal cia Contas cia
Un//Jo, proferida no Acórd/Jon° 6271/2011, qv-- recomendou ao Deparamenfro

Nacionaf do /nfraestrutura cia Transportes . ONIT do Esraab do Es pIr/lo Santo,

possihilitar a parlic'pa çac, em sues i/cite çães, cIa e;npresas 8fl7 recupera c/Jo /udic/aL

N/Jo cahe ao Jo/wl da recuperação do term/na r'... seja cx pod/do (a/ic/c) a CEF pare
que so abstent79 do desciàss/ficar ci; c/a recuar a cant rata c/Jo do ConsOrcfa

'—C-
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Cornarc& da Capital
Caridris da 72 Vera Ernpresaria
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GLOFJALWEB/DBA ENGETVHAR(A vericedor do Pregäo EietrOriico 17617066-2012.
virtude c/a cond/ção cia "empresa em recupe.racao" cia $'c'ciedade erripresária DBA
ENGENHARIA DE SISTEMAS L.TDA'I
Compete A CEF a anAl/se cia habi//taç$o cc inabifita cáo do refer/do consOrc/o, em
wrtudin d.a partic/pa cáo de sociedade em recuperaçãa judica/ - Provimento.'

Em sua fundamentaçãO a Exmo. Des. 9ssrn talnhen? Concitliul

S"o prThc!pio da preservaçao da empresa. fundamental na ecuperaçãQ [tic/c/al, visa a
,oroptciar macaS cia marlul'encao c/a em prese rer!'perEIr'de em normal st y/dade, a sk
somrnte acre pcissivel se pude! pa Ilcipar, s'3 :ua"dsdede condigOes corn lerceircs,
c/s wncorrncias püblicas; proih/r-ce ott exIuir-s& a particinacAo, i/rn!narrnente, cia

emprasa recupemnda, violana a fin audado cia iài'!a nai:upe(aCaOJUdICia.

Destarle, acorn panhando a posiçCo oratoriana, c,,tandc qua ac [u/zn c/a recupera cáo

judicial cabe apenas aferir se a sociedade einpresáfla em nacuperaçao judicial possui
viabilidade econOrT?ica a fThar,ceira pam soe:puET'-SS, a qua está apta a part/c/par de
processos licitatOrios na forma cia La! 8.666/93 ., .j.-ma vez qua decone da pro pria lei sua
possib i/ic/ada de part/c/par do pro cesso.

Vale destacar aqui, pronunciamento pro far/do oetra TOLl no AcOrdáo 827112011, qua
passou aci DN/Tdo Estado do Espirito Samoa seguinta orieritaçáo:

"15/. c/Er ciAncia A Superintendencia- -egional do 01NIT no Estarjo cici Esp/rfto Santo
qua, errs suas i/c/ta çães, e passive! a paIm:pa can cia empresas em recuperaçAo

• judicial,, desde que arriparacla em cerbcfáo cnn/I/dc ne/a instAncia Judicial competente,
qua certifique qua a intere.sseda asia" a pta ec;DnOmJca rEGaLe S f/nan ce/ramente a
pat1!cp.ar de procediruento tins termos c/a Lei 4. '?W92".

in C',9LSc, /\tjlrj 	 -ihiCiE? :e qua	 13 I-,, r-1 EC'Li: : nIlE. c/is 1)06'	 ura est'u!n
.np ( :/':FCErJ 	 xCL!cSO

.r.r,Vir(iJ icr a n?oher em ra.rb QT 01.1	 là k'.. Cu.' tis, 60(17:	 13i30ñ't 6Pj'

ns -ec&cade cia 5i9 rnanter e;; ,, ativid3Cë. a	 gOrES car i/al paia &jJ:tar a L:LIJU/!

inc/as as rceias qua hAo c/a sen tratadas ':0 se';."rc'O 19 .3fl5'/ SuC'S CUVI

Co/i, ate/to, made ante o aciflia exposlo, excicir .9 soc::;adade erT?crasAr!a em es/ado c/c
recupalagao Pd1013/ da qualquer con fratação ::oln o Pricier F'tThI'ca, pa/a sirnplas

concl;ção fur/dice em qua se encontra, avidaniemenfa tin/a o pnncipio c/a preservagAo
da empresa, hoje considerado oar grands pa cia dos doutninadores coma pr/nc/p/a
Con stituc/ anal não macrib.

isso pasta, apo/ado a.nu1a no paace Minis/eric! fsvcráv9;' dec/arc) tu€,, 	 apasar dO
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estado de recuperacão judicial, a soc,edade en?oresé ra G-4LVAC) ENGEI"LHARI,4 -Sfi

estA apta a parti c/par de procedirnento /icitatOnce nos termoT da Let 8666/93, na forina

ass/in prey/ste no II do cit. 52 cia Let Ii. 101/20015, e qua, qua/qucr aisposigão em

CO/I franc) viola a refer/cia let federal) estando, poriarito, expressarnente vedada sue

exc/usãc do processo licitatorlo em razão do fath c/s estar subniettda ao regime cia

recuoeracão judicial, devendo a recupE?ra nc/a. yore/I?, ate crier aos demats requisitos

est6-belecidos no editat

Cit/cia-se, corn urgencia, a Con7iss, o Permar9nte di :. Licitaçb c/a Prefeitura P1urilcipal

c/a t:orf i :sza;'CE pAla atenc/a ia pie se'l!e decsãc.

2 Plc. 8991910: Neste segmenta poctu/am a:i neciue.rerttes a rec:onsideracão em carte

ciadec:isão cjue deièriu 0 proce5Sarflëflib cia recupera<ao judicial, no tocante a

determinacão pam apresentacao Er/I segregedo c/a I/cIa <Ia credc'res a do piano de

recupera ceo.

Afirmam que a dete'rminacão feita riesto sent/do nao ai7gura atender da me/hor fort-na
aos principals propOsitos do instituto cia recuperacäo judicial, qua são a preserve câo
c/as empresas e o tratamento isonâmico aos credores.

ExpOam que, apesar cia incon(roverSa autonc:'mn'a patrimonial c/as saciedades a do r.

posictonamer?to tn/c/al rlemonslreo'o peic MP, nC caso, a apresentaçao c/a urn Piano de

Pecuneraçao e Quadro c/a Credores Uricos Sc- aft gura me/nor anazoadc Para solucão

cia cr/se ecor?orrnco-hnanceira qua atravessan?

lsto porque a GALPAR - secjunda req- rJereJ2t9 - é urni holding não .opracionai que
possu; participa ceo majc'ntatia em aivarsas Gfl? mesas operac!Or'a/S, aentre s/as a

GESA qua, ernhora lendo contra/do er,div/dc'uc;enhc:' própr1o, de i9:rrna autOnoma. tern

nsu Cc ' 3 ah.solu(sn;-ente dependerIle c/a n?c&iE cia pc/;nezra ns q uerente a <las demais

r e<as 0cH31HC10fl1iS qua tblTiiEYl:-Ci&Star,Ef ;i•.

() ( ,.7:c tsr/a rx7tJ Nine o?ci': 1 jmr7;,::;:E:-: CE H 1S tHS 1st''; !:r!Sn.E

.co7i71cc'. 0, -:)hflqadJ I c-aprar ecL/c;c: it;s-nd:	 ':r	 carirHIl	 :-i::

tend: sc/c' c'ñerecida as-srn pEl,cac?r'as /Iri,7edas:. mod': qua a ;ArRAP 4 (a;arLr'3ora
cia perle cia div/cia originaimante contra/c/a paTh GESA, corno estEl tarrt.bc4m e
gararitidara de unia arce/a da civt::in co ntra;ca ps/a GALPAR

(Vests cant exto, concluern qua apesar c/a autonornta pridica, patnmonia/ a
administ tat/va, as requerenies p0550cm ,ima interdependCncia a un/far/cc/ada

finance/re que dave se refletir tambern ?d ârnDIEO ,0It5& parc gus ha/a

aorasentsçäo de urn So pIano dts rec&peraçao c/va ervova as so/u goes de n,eccado
para ambas as empresas
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En? rospasta ao pad/do, ouwdo o i1An:stén

-
o Pt.Thiico rea)irTflOu sue posição in/cia! dando

êntase rio quo cf/ante da difIcil articuiação o,ne os disoositivos da LFR e ct CPG: a
un/dade do piano quo so pretende fon'nalizd .. neste momenta pro cessua so rnostra
desarrazoada, pa/s ainda quo Irate de questão sobre d/rc/tos disponivo/s. a fffénda
deform!nação hA do ser ernanada do prOpria grtvo ciecredcres a ser formado, os qua/s
consensualmente devern propor a subrnetor sous crëd/tos sob urn Onico piano.

Restou dot/n/dc na decisão quo car ocr/eu a mDcessamenfri da recuperação Jud/cial a
formagâo do /itiscc'nsórcio ativo oslo uitegradc1 apenas par c:uas das 0U700 emprosas
quo Th rirarn ci cfenormr'acso "Grupo Ga/'t&Yt $.r)r) 0/35 a GAL VAO ENGFlVH4 P/A S.
a GA V/ PARTICLACOES.
No caso do grupo do otn pre.sas, ID ha P78 iS pro visao rtie obrigue a presença do
todas as soc/ada des em prosAr/as ir'teqrantes oo grupo ecanOrn/co no procosso do
recuperaçao jLJcifc;!a quo pode abraoç'er u	 crna u afqumas dc/as, qua f	 morma
iit!sconsOrcio facuitativo no polo at/va cia rocuperaçao judicial, canstituindo-se esse do
acordo corn a vontade des panes.
In cause,, aprosenta-se a .sogurida !it/sconsorc/ada coma urna holding não operacior1aL
fonda como On/co at/va o cap/ial advindo dos rep-asses das den7ais cornponantes do
grupo, pdnc/pairnenña aquele apoitado pc/a prirneira requorente.

inob-stante 80 eloquente parecer M!nislorial, a qua! clove so- /ouvado pale pert/nêncJa e
raciocinjo /ur!d!co, ouso divergir do seu ci. posic/onamento, med/ante as razbes abaixo.

Do quo consta dos autos. ha ama real e cri3i8Iina interthpendéewia
ecoudrn,co--ftnafl'ce;ra Efntre as roqrtEerenes q'ue suifcitivomente irnpIca rr

4 uniffceção processtsa/ ore 5usc-ac, rn,tb cuban ten/ia este magstra'dc
,-econhec,,&o, inici&rnenle, as razoes pare j'cierry4rmir a vir,'da thi' (ista rio credores
a do Piano de ,Recuperaçäo do farIna segrejsc'ia
A. laTh do operacionaiidade ia .seguiwa rec.r.'pr;randa, heir' came sue lc',aJ
(:iep4anL*?ncI'El g con'cmrtj' cecii n?Iri i:ao a prr:r!e.r'rn. fr'z co,'') quo so l'Ofl::G3 fle'CC!'5S6fti0

.a Ci7f:Ca Cat dl? nvedio'os 0 U'O '-?.5a ::'n ' hD'rJlfl tras, c,r!	 c/A!, pE'.bs.

C ?occr.L'; dc- €l,nhJ.ara1so::/o8!:lcs. XHII	 t!a	 (IC! '7?afl ' Tr? ) rr-hC:a E

rl;'tut:i:	 :c)cr; j J 	w A'J'o/	 e.:c:r1:? (Y5 ';	 !c-!, c'IIE' F I)	 ck-

Coma exemplo, a tado 'ovidéncia a sucessn a1a recuporaçâo 'udicial da sraqunclra

rc-quorellf9 rstA critriflstc:a,nenf€ 0 htt{i'enisrnc Iiçrado As dec/sc) as quo seräz'

debatidas na AGC forn!ada pofos credo res cia pr/moire requerente, pois scwnenUe
so estes concorda rem e aprovmmm as .s:oluçães do mercadc trazidas pc/a
GAL.PAR, soya passivei l so ter sripu'rte teen/co c Thmriceiro pare quo a GESA
crrn;prat corn as metas aue t.tmbtrrF precis'n4 impiantar, haja vista quo sern o
repessa flna'nce'Lm daqoe/a - a qwn dspendru'A da afluriCI3 dos credares pâo so
pod; vislumhrar a sobrevivên'ia desta.
Nao' hA, porfarito, flame técnicci a ecouôrrIYc4D pra qre sejairi reeiizecla clues
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eccndmici de umva socinclade pam corn a
cadre.
Adesnals, a opção des devedoras pela litisccnsOccio at Wa e a aprrnentaçâo are
urn UnicD piano S recuperacão fudicfaA sj:thjnet9 todas as sac lededes
empresanas as conseqzréncias deco,rentes da sua apmvaçao ae rejeiçäo. Nesse
sentido, se par urn (ado a aprovaçäo do piano beneficia todasas saciedades
empresárias ititeqrantes do gnwo havkmdn i rejeiç-ão do piano, otj outra
hipcit-ese previste no art. 73 q&re deform/rae a corlvo(açäci S rect'pemçäo judicial
em faléncia, fades as scciedadas em esácias il?teqITilHeS ; do (JffsconsOn:fo
e'stalso s g erta; E sen'tença de taiêncca a as e.lfll13S dole decarrente.

Ri?ssattns& ainda, gte 1';ái: :s ha. adä que ::ac3thteifle, qva'rqtrer ;IVd1C/O quo
uniaifao ia (wIfe S credores a a votai:ãa GPJ AGC uita trarã prOp Lift') aos
tiIajtaras dos ':réditos, pals miito pelo ctinUário, gal fortlTa pmcEd!rnnli
desponta coma sendo a moihar pmxcessvat ni4iiu tie facñ'&ar a análise th3&s
,nertsdas.

Scguindo os passrs S jur/sprudënc/a em formeçäo, a inviabilidade da apresen(acao
de ;tano uno, por parte de er;oresas autOrn:;1'yras que forrriarn I/t/SCOnsO.rte at/va no
pedtdo de recuperacäo judicial, se afig are somente irnpertmente quanta ha* evident -0 e
IrlcO life stave! prejwzo 305 credorE33 cu (rage dLficu/dades para ver/flcacäo da real
situacäo finance/rn des sociedades e do sus cacacidaclé pare curnprir as me/as
traçadas no piano

/SSO pasto, recc'nsidero em partea dec/&Th que cc'ncedeu o processarnento S
recuperacAo judicial da GALPAF-? e Or:' GES4 no que .S•9 refe,s As deterrn/naçOes

a coniYdas r'os dens X' e '2(V" cc Y.F. 797 e 751 re.speclnan?ente, a /1m to qrie se/a
W aoresentacla vine ON/CA L/37¼ CE CREDORfES 9 (IPIlCO rLANo DE

F?E-CL./F[•A cAo .IUCNG1AL Cofrenlp!8iCYJ as ic/tic as ife ii IE!rcac!,:; Se r:ecr?

ocr £imbas associeoaoes c/ri re,:urjcrac?ovc:caL

SE (ic?YICFr9 C

:i-F/t;	 82V13: 0re 002 qw,	 ::c. E,:b	 O:'ak:cc; ::, j 	 Jt:ic::	 crck::
S.A ' I! 37J ]3(',1'( I DE N I UMSL 'IL	 t5, /,'(_Jr5l r'-11-'

carAfer sstrxtanlente infrmnpente, lT! . flJ)fr.SlCfl7 as devsdoras'.

Corsic1erando que a Agravame rcao apresentctu nOV05 elamentos dc
fclrrna a alterar a convicçäo dessa rnagstrada. roantive a deciso rec:orrida
.or seus prOprios fundarnentos.

E`)ern rriais, coloco-rrte a cUsposüc:äo de \iossa F_XCeiOnCia para
evertuas. esciarecirnentos Cornplc: Tie flaieE;.
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Maiia cia Penha l'Johro Mauro Juit em Exercick

AO EXCELEF4T1SSIM0 DESEMBARGADOR CARLOS AZEREDO DE ARAUJO.

Codiçio pars consuita do docunentotexto no portal dc(TJERJ: 4!PAAGEA.Y31rZ.UX73
Este oddigo po-le set veuflcadc em: ^fruc,=Lo.CNJ.fevlidac^ A0

I
I -i:'	 f'l'.'	 'tj.i' 
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I	 Remtente: CAPflAL 7 VARA Eli PRESAR1AL ( Per)' Joio Bessa Neves)
Destinat5rio OGJUR - SECRETARIA DA 9 CAMARA C1VEL (TJRJ)

Data de Envia! 08/06/2015 16:13;27

•	 ]__	
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Remetentet CAPiTAL 7 VARA EMPRESARIAL ( Pery IoSo Bessa Neves)

DesdnatriO: OGJUR - SCCRETARIA 049 CAMARA CIVEL (TJR))

e	

Data de En yk: 08/06/2015 16:13:27
-	 Assunto: seguem as infonnaç5es prestadas pelo of. anexo

-tmpfln*

Li
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GaIdTho Coe/ho , Mendes
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Flavio Galdino
Sergio Coelho
Io5o Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takerni Xaiaoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro

Rafael Pimenta
Isabel Picot Franca

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimaräes

Fabrizio Fires Pereira
Cliudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana

Felipe Brandâo
Danilo Palinkas Anzelotti

Vanessa F. Rodrigues

Milene Pimentel Moreno
fulianne Zanconato

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Poinpili
Wallace de Almeida Corbo

Carlos Brantes
Isabela Rainpini Esteves

Renato Alves

Gabriel Jacarandá

Pedro Moth
Laura Mine Nagai
Annita Gorman
Adrianna Charnbô Eiger
André Furquim Werneck
Nabia Sails Kisere

EXMO. SR. DR JUIZ DE DIREITO DA 7 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0(_.) -

Processo n2 0093715-69.2015.8.19.0001

GALVAO ENCENHARIA S.A., em reCuperacao judicial e GALVAO

P.ARTICIPAc0ES S.A., em recuperacão judicial já qualificadas nos autos de sua

Recuy eracão Judicial em epIgrafe, vêm a J. Exa., com fundamento no art. 53 da Lei

r r	
11101/2005, apresentar o seu Piano de Recuperacão Judicial.

/
I'

Rio delaiioiio
Av Rio Bronco 3391 11' oidor
20040002/ Ciuitro
RID Se Jar. eirojR

*1571 3195 0710

Sao paulo
4v Brig FarlaLinia 3900/13' ondar
04538 337/ faint Bibs
so Paulo / Sr

1110411500

Brasilia
reussu! I quadra CS
I,loro IC / Ii' 11 ,aIss 301-So;
70070 030 / BrasIia / sF

P t31 653371 7065



Nestes termos,

Pedem deferimento.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2015.	
(

FLAVIO GALDINO	
/	

R1STIN BIANC4STE]

OAB/RJ N 2 94.605	 0AB/P N 2 1 64.993

'S

V

O2 29

GCA/1 0000'Ji
/ G1dfi, CIh.

As Recuperandas requerem, ainda, seja imediatamente determinada a

publicacão do edital contendo aviso aos seus credores sobre o recebimento do

Piano, fixando-se prazo de 30 (trinta) dias para a formulaçào de eventuais

objeçoes, nos termos do parágrafo Unico do art. 53 da Lei 0 11.101/2005.
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E

GALVAO pAwrIcIPAçoEs S.A. - EM RECUPERAçAO JUDICIAL

GALVAO ENGENHARIA S.A. - em Recuperacão Judicial, sociedade por açOes de

capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n 2 01.340.937/0001-79, corn sede na Rua

S Gornes de Carvalho, n 2 1.510, 2 Q andar, Vila OlImpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-

005 e corn filial inscrita no CNPJ sob o n 2 01.340.937/0011-40, localizada na Rua

Lauro Muller, 0 116, salas 2.704-2.706, Botafogo, CEP 22.290-906, Rio de

Janeiro/RJ, e GALVAO PARTICIPAçOES S.A. - em Recuperação Judicial,

sociedade por açOes de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n2

11.284.210/0001-75, corn sede na Rua Gornes de Carvalho, n O 1.510, 19 andar,

Vila OlImpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005, adiante referidas individual e

respectivarnente como "GESA" e "GALPAR", ou em conjunl:o como "Recuperandas",

apresentani, nos autos do seu processo de recuperaçäo judicial, autuado sob

n2 0093715-69.2015.8.19.0001, em curso perante o d. JuIzo da 7 2 Vara

Empresarial da Cornarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, o seguinte piano

is

	

	
de recuperacão judicial, em cumprimento ao disposto no artigo 53 da Lei n2

11.101/2005 ("LRJ").

1. DEFINIçOES E REGRAS DE INTERPRETAçAO

1.1. Definiçöes. Os termos e expressöes utihzados em letras maiñsculas, sempre

que mencionados no Piano, terão os significados que ihes são atribuldos nesta

cláusula V. Tais termos definidos seräo utilizados, conforme apropriado, na sua

forma singular ou plural, no gênero masculino ou feminino, sern quo, corn isso,

percam o significado que ihes é atribuldo.

1
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1.1.1.	 "Administradora judicial": é a Alvarez & Marsal Brasil, nomeada pelo

Juizo da Recuperação, nos termos do CapItulo Ii, Seção ill, da U1Q&R/9
quem venha a substituI-la de tempos em tempos.

1.1.2.	 "Aniversário de 1 ano da Data de Homoiogação judicial do Piano": é o

365 Dia Corrido contado da Data de Homologacão Judicial do Piano.

1.1.3.	 "Aprovacão do Piano": é a aprovação do Piano na Assembleia de

SCredores. Para os efeitos deste Piano, considera-se que a Aprovaçao

do Piano ocorre na data da Assembieia de Credores em que ocorrer a

votaçao do Piano, ainda que o Piano não seja aprovado por todas as

classes de Credores nesta ocasião, sendo posteriormente

homoiogado judiciaimente nos termos dos artigos 45 ou 58 da LRJ.

1.1.4.	 "Assemb]eia de Credores": e quaiquerAssembleia Ceral de Credores,

reaiizada nos termos do Capitulo II, Seçao iv, da LRJ.

1.1.5. "BNDESPAR": e o BNDES Participaçöes S.A. sociedade per açOes,

inscrita no CNPJ sob o n 00.383.281/0001-09, constituIda come

Subsidiária Integral da Empresa Publica Banco Nacionai de

Deserivolvimento Econômico e Social - BNDES, corn sede em Brasilia,

Distrito Federal, Centro Empresarial Parque Cidade, Setor Comerciai

SW - SCS, Quadra 9, Torre C, 12 9 andar, escritório de serviços e

domicilio fiscal a Avenida Repóblica do Chile n 2 100-parte, Rio de

Janeiro/RJ.

1.1.6. "CAB Ambientai": e a Companhia de Aguas do Brasil - CAB

Ambiental, sociedade por açOes com registro de companhia aberta na

CVM sob o n2 23175, inscrita no CNPJ sob on. 2 08.159.965/0001-33,

corn sede na Rua Comes de Carvaiho, n 2 1.510, 1 andar, conjunto 12,

Vila OlImpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005.

2
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	1.1.7.	 "Concessionária Galväo BR-153": é a Concessionária de RodoviaQ005D

Galvão BR-153 SPE 5k, sociedade por açöes de capital fechado

inscrita no CNPJ sob o n 2 20.541.127/0001-25, corn sede na Rua

Gornes de Carvaiho, n 2 1.510, 22 andar, Vila OlImpia, São Paulo/SP,

CEP 04.547-005.

	

1.1.8.	 "Contratos PTB": São os Contratos firrnados entre a GESA ou

Consórcios de que a GESA seja parte e a Petrobras em que ha saldo

Scredor em favor da GESA corno remuneração pelos serviços

prestados a Petrobras.

1.1.9. "Creditos": SãO OS créditos e obrigacoes detidos pelos Credores

contra a GESA ou contra a GALPAR, sejarn vencidos ou vincendos,

materializados ou contingentes, lIquidos ou iliquidos, objeto ou não

de disputa judicial ou procedimento arbitral, existentes na Data do

Pedido ou cujo fato gerador seja anterior ou coincidente corn a Data

do Pedido, on que decorrarn de contratos, instrumentos oU

obrigacOes existentes na Data do Pedido, estejarn eles ou não sujeitos

aos efeitos do Piano.

1.1.10. "Créditos corn Garantia Real": são os Creditos assegurados por

direitos reais de garantia (tal como urn penhor ou urna hipoteca), ate

o limite do valor do respectivo hem, nos ternios do artigo 41, inciso Ii

e 83, inciso ii da LRJ.

1.1.11. "Créditos Concursais": são os créditos e obrigaçoes detidos pelos

Credores contra a GESA ou contra a GALPAR, ou que as mesmas

possam vir a responder por quaiquer tipo de coobrigacao, sejam

vencidos ou vincendos, rnaterializados ou contingentes, lIquidos ou

iliquidos, objeto ou não de disputa judicial on procedimento arbitral,

existentes na Data do Pedido ou cujo fato gerador seja anterior ou

coincidente corn a Data do Pedido, ou que decorram de contratos,

instrumentos ou obrigacOes existentes na Data do Pedido, sujeitos a

IN
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recuperacão judicial e que, em razão disso, podem ser alterados por 
00005; -

este Piano, nos termos da LRJ.

1.1.12

S

"Créditos de Microempresas e Em presas de Pepueno Porte": SäO Os

Créditos detidos por Credores Concursais constituidos sob a forma

de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme deilnidas

pela Lei Complementar n 9 123, de 14 de dezembro de 2006,

conforme previstos nos artigos 41, inciso IV e 83, inciso IV, d, da LRJ.

	

1.1.13.	 "Créditos Extraconcursais": são os Créditos que não se sujeitam a

Recuperacão Judicial, nos termos dos artigos 49, § 3 Q e 42, e 67 da

L RJ.

1.1.14. "Créditos por Fianca, Avai ou Obri gacao Solidária": são os Créditos

decorrentes de operacOes nas quais as Recuperandas figuram como

fiadoras, avalistas, devedoras solidárias ou de qualquer outra forma

coobrigadas ao pagamento de uma divida.

	

1.1.15.	 "Créditos puirografários": são os Créditos quirografários, conforme

a	 previstos nos artigos 41, inciso III e 83, iriciso VI da LRJ.

1.1.16.

1.1.17

"Créditos Trabaihistas": são os créditos e direitos derivados da

]egislacão do traba]ho Cu decorrentes de acidente de trabaiho, nos

termos do artigo 41, inciso I e 83, inciso I da LRJ, e os créditos e

direitos consistentes em honorários advocatIcios reconhecidos pelas

Recuperandas ou fixados por sentença judicial transitada em julgado

ate a Data do Pedido.

"Credores": são as pessoas fIsicas ou jurIdicas detentoras de Creditos,

estejam ou nao relacionadas na Lista de Credores.
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1.1.18. "Credores Aderentes": são os Credores Extraconcursais que

resoiverern aderir aos terrnos deste Piano, recebendo seus Créditos

ExtraconcUrSais nas formas e prazos aqui dispostos.

"çredores corn Garantia Real " : são os Credores Concursais titulares

de Creditos corn Garantia Real.

	

1.1.20.	 "CredoreS Concursais": são as Credores titulares de Créditos

Concursais.

	

1.1.21.	 "çredores Extraconcursais" São os Credores titulares de Créditos

ExtraconcUrsais.

	

1.1.22.	 tredores MicroernpresaS e Ernpresas de Peqn 1Q_.Eprte": são as

Credores titulares de Créditos de Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte.

1.1.23. "Credores MicrpernPreSas e Ernpresas de PequiiQ. Porte A" são os

Credores MicroernpresaS e Empresas de Pequeno Porte que

receherão a seu Credito pela Alternativa A, conforme cláusula 6.4.1.

1.1.24. "Credores MicraernPresas e Ernpresas de PeguenQYQite B": SO Os

Credores MicroempreSas e Empresas de Pequeno Porte que

receberäo a seu Crédito pela Aiternativa B, conforme clausula 6.4.2.

	

1.1.25.	 "çredores por Fiança. Aval ou ObrigacãO Solidária": são as Credores

titulares de Créditos por Fianca, Aval ou Obrigação Solidária.

	

1.1.26.	 "Credores Quirografário": são Os Credores titulares de Creditos

QuirografáriOs.

	

1.1.27.	 "Credores Quirografários A": são as Credores QuirografárioS que

receberào a seu Crédito pela Alternativa A, conforme cláusula 6.3.1.

5
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	1.1.28.	 "Credores puiro grafários B": SO os Credores Quirografários que

receberão o seu Crédito pela Aiternativa 8, conforme cláusula 6.3.2.

1.1.29. "Credores RetardatárioS": são os Credores que, em razäo da

apresentacãO de habilitaçOes retardatárias, forem incluidos pela

Administradora Judicial na Lista de Credores após o decurso do

prazo de 10 dias contados da publicacAo na imprensa oficial do

Edital a que se refere o artigo 72, § 2, da LRJ.

1.1.30. "Credores Sub-roaatárioS": são os Credores que se sub-rogarem na

posicão de Credor Concursal on Credor Aderente em razão de sub-

rogacão de qualquer natureza de um Credito inserido na Lista de

Credores.

	

1.1.31.	 "Credores Trabaihistas": são Os Credores Concursais titulares de

Créditos Trabaihistas.

	

1.1.32.	 "CYM": significa a Comissão de Valores Mobiliários.

S1.1.33. "Data de Homologacao judicial do Piano": Data em que ocorrer a

publicacão na imprensa oficial da decisão de Homologacao Judicial

do Piano proferida pelo Juizo da RecuperacäO.

	

1.1.34.	 'Data do Pedido": é o dia 25/03/2015, data em que o pedido de

RecuperacäO Judicial fai ajuizado pelas Recuperandas.

1.1.35. "ia._Corrido": para tins deste Piano, Dia Corrido será qualquer dia,

de modo que os prazos contados em Dias Corridos nao sejam

suspensos ou interrompidos, a exceção do dia do vencimento.

	

1.1.36.	 "DiaJJtil": para fins deste Piano, Dia Uti] será quaiquer Wa que näo

seja sábado, domingo, feriado nacional ou feriado municipal nas

6
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Cidades de São Paulo ou Rio de Janeiro ou que, por qualquer motivo,

não haja expediente bancário nas Cidades de São Paulo ou Rio de 	
007737

Janeiro.

1.1.37. "j": é a Empresa Naciona! de ParticipacOeS Ltda., sociedade

limitada inscrita no CNPJ sob o n 2 07.284.250/0001-40, corn sede na

Rua Vicente Linhares, n 9 500 , 42 andar, sala 409, Fortaleza/CE.

1.1.38. "EjE": é o Fundo de Investimento ern ParticipacoeS a ser constituldo

na forma da cláusula 5.3 deste Piano, que adquirirá as debentures a

serern emitidas pela Newco e que terá suas quotas integralizadas

pelos Credores QuirografárioS B, pelos Credores MicroernpresaS e

Empresas de Pequeno Porte B e, eventualmente, pelos Credores

Aderentes.

1.1.39. "Freccia Engenha ria" : é a Freccia Engenharia Ltda., sociedade

ernpresária lirnitada, inscrita no CNPJ sob o n 2 05.016.172/0001-77,

corn endereco na Rua Gomes de Carvaiho, n 9 1.510, Conj. 192, sala

26, Vila OlIrnpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005.

	

1.1.40.	 "AkEAR": é a Recuperanda Gaivão Participaçöes S.A., em

recuperacão judicial, sociedade por açOes de capital fechado, inscrita

no CNPJ sob o	 11.284.210/0001-75, corn sede na Rua Comes de

Carvalho, n2 1.510, 19 2 andar, Vila OlIrnpia, São Paulo/SP, CEP

04.547-005.

	

1.1.41.	 "Galvão Energia": é a Galvão Energia ParticipacOes S.A., sociedade

por açöes de capital fechada inscrita no CNPJ sob o n2

08.937.670/0001-40, corn endereco na Rua Comes de Carvaiho, n2

1.510, 19 Q andar, Conj. 192, Vila Olfmpia, São Paulo/SF, CEP 04.547-

005.

ii



	

1.1.42.	
"Galvão Finanças": é a Galvão FinançaS Ltda., sociedade limitada	 QU2 I 7p

inscrita no CNPI sob o n 11.585.794/0001-19, corn sede na Rua

Gornes de Carva]ho, n 2 1.510, 19 2 andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP,

CEP 04.547-005.

	

1.1.43.	
"Galväo LogIstica": e a Galvão Logistica, ExportacäO e ImportacãO

Ltda., sociedade ernpresária lirnitada, inscrita no CNPJ sob o

04.524.132/0001- 73, corn endereco na Estrada dos Colangelos, n9

800, sala 01, Parque Rodrigo Barreto, Arujá/SP, CEP 07.400-000.

	

1.1.44.	 "Galvão Oleo e Gas": é a Galvão Oleo & Gés ParticipacöeS S.A.,

sociedade por açöes de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o

09.564.887/000145, corn sede na Rua Gornes de Carvaiho, n 2 1.510,

Conj. 192, sala 25, Vila OlIrnpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005.

1.1.45. "flESN' : é a Recuperanda Galvão Engenharia S.A., ern recuperacão

judicial, sociedade por açöes de capital fechado, inscrita no CNPJ sob

o n2 01.340.937/0001-79, corn sede na Rua Gomes de Carvalho, n

1.510, 2 9 andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-005 e corn

•	 filial inscrita no CNPJ sob o n2 01.340.937/001140, localizada na

Rua Lauro Muller, n 2 116, salas 2.704-2.706, Botafogo, CEP 22290-

906, Rio de Janeiro/RI.

	

1.1.46.	 "niaQalva0": grupo composto pelas sociedades que são direta ou

indiretamente controladas pela GESA e pela GALPAR.

1.1.47. "HornologacãO Judicial do Piano": é a decisão judicial proferida pelo

Juizo da RecuperacãO que concede a RecuperacãO Judicial, nos

termos do artigo 58, cciput, e/ou artigo 58, §10, da LRJ.

1.1.48. "lnstrucão CVM 391': é a Instrucão n2 391 da CVM, de 18 de julho de

2003, que dispOe sobre a constituicão, o funcionamento e a

adrninistracão dos fundos de investirnento em participacOes.

8
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1.1.49.	 "Instrucäo CVM 409": é a InstrucãO n 2 409 da CVM, de 24 de Agosto 
Uo2T ?9

de 2004, que dispoe sobre a constituicAO, a administracäo, o

funcionamentO e a divulgacäo de informacöes dos fundos de

investimentO.

1.1.50. "lnstrucâo CVM 476": é a Instrucão n 2 476 da CVM, de 19 de janeiro

de 2009, que dispOe sobre as ofertas pUblicas de valores mobiliários

distribufdas corn esforços restritos e a negociacäo desses valores

mobiliários nos mercados reguiamentados.

1.1.51.	 "fl jzo da Recuperacaa": e JuIzo da 7 Vara Ernpresarial da Comarca

da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

1.1.52. "Laudos": são (I) o estudo de viabilidade econômica elaborado nos

termos do artigo 53, 11, da LRJ; (ii) o laudo economico-flnanceiro que

demonstra a viabilidade econômica das Recuperandas e de avaliaçao

de seus hens e ativos, nos termos do artigo 53, III, da LRJ; anexos a

este Piano corno Anexos 1 e 2.

1.1.53
	 "Lei das S.A.": é a Lei Federal n Q 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

1.1.54.	 "kill" : é a Lei Federal n 2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

1.1.55. "Lista de Credores": Re!açäo consolidada de credores das

Recuperandas elaborada peia Administradora Judicial e aditada de

tempos em tempos pelo trãnsito em juigado de decisoes judiclais ou

arbitrais que reconhecerem novos Créditos Concursais ou alterarem

a legitimidade, classiflcacão ou o valor de Créditos Concursais ja

reconhecidos.

1.1.56.	 "Moval ParticioacOes": é a Moval Participacöes Ltda., sociedade

empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n 2 05.747.269/0001-50,

9



corn endereco na Alameda Espanha, 0'144, Residenciai 1, A1ØhaJ'

Barueri/SP, CEP 06.474-125.

	

1.1.57.	 "Newco": é a companhia que será o resultado da cisão da GESA, nos

termos da cláusula 5.2.

1.1.58. "Pedrein": é o ativo de titularidade da GESA composto pela

propriedade sobre terreno em que se encontra jazida de agregados

minerais, Iocahzado no rnunicfpio de Arujá/SP, mais o direito de

iavra respectivo.

1.1.59. "Etrpbras": é a Petróleo Brasileiro S.A., sociedade por açOes de

economia mista federal criada pela Lei fl. 2 2.004, de 03 de outubro de

1953, e regida pela Lei nY 9.478, de 06 de agosto de 1997, inscrita no

CNPJ sob o ri2 33.000.167/0001-01 corn sede na Av. RepUblica do

Chile n2 65, sala 502, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-912.

	

1.1.60.	 "Piano": E este piano de recuperacão judicial, conforme aditado,

modificado ou alterado.

	

1.1.61.	 "RecebIveis dos Contratos PTB": são os ativos da GESA consistentes

nos recebIveis decorrentes dos Contratos PTB.

	

1.1.62.	 "Recuperacão Judicial": e o processo de recuperacão judicial de GESA

e GALPAR, autuado sob o n 2 0093715 .69.2015.8.19.0001 e

distribuldo para o Juizo da RecuperacãO.

	

1.1.63.	 "Recuperaad": são a GESA e a GALPAR, ern conjunto.

	

1.1.64.	 "Reuiarnento do FIP": é o regulamento que regerá o FIP, a ser

elaborado em atendimento aos termos e condiçOes da instrução CVM

391.

10



1.1.65. 'Valor do Desencaixe Inicial": e o valor igual ao total do desencaixe

para pagamento do Credito Concursal que vencer no prazo mimo

do Aniversário de 1 Ano da Data da Homoiogacäo Judicial do Piano,

ou seja, o valor que as Recuperandas dispenderão para o pagamento

integral dos Credores Trabaihistas, dos Credores QuirografárioS A e

dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A.

	

1.1.66.	 "Valor Nominal Unitário das Debentures": é o valor que seth

atribuIdo a cada uma das debentures a serem emitidas pela Newco e

subscritas peio FIP.

1.2. Ciausulas e Anexos. Exceto se especificado de forma diversa, todas as

clausulas e Anexos mencionados neste Piano referem-se a clausulas e Anexos deste

Piano, assim como as referências a ciausulas on itens deste Plano referem-se

também as respectivas subciáusulas e subitens.

1.3. Titulos. Os titulos dos capitulos e das clausulas deste Piano foram incluidos

exciusivamente para referenda e não devem afetar sua interpretacâO ou o

conteñdo de suas previsöes.

1.4. Termos. Os termos "inciuem", "inciuindo" e termos simliares devem ser

interpretados como se estivessem acompanhados da expressão "mas nao se

limitando a".

1.5. Referências. As referências a quaisquer documentos ou instrumentos

incluem todos os respectivos aditivos, consolidacOes e complementacOes, exceto se

de outra forma expressamente previsto.

1.6. DisposicfieS Legais. As referencias a disposicOes legais e leis devem ser

interpretadas como referências a essas disposicOes tais como vigentes nesta data

ou em data que seja especificamente determinada pelo contexto.

11
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1.7. Prazos. Todos Os prazos previstos neste Piano seräo contados nay?

determinada no artigo 132 do Codigo Clvii, desprezandO-Se o dia do corneço e

incluindo-se o dia do vencimento. Quaisquer prazos deste Piano (sejam contados

em Dias liJteis ou Dias Corridos) cujo termo final caia em urn dia que näo seja urn

Dia 0tH serão automaticamente prorrogados para o primeiro Dia Util subsequente.

2. INTRODUcAO

2.1. Flistórico. As RecuperandaS se inserern em urn conglornerado econômico

aqul designado por Grupo Gaiväo. No seu inIclo, por melo da GESA, o Grupo Galväo

se dedicou quase que exclusivamente as atividades de construcão civil para

infraestrutura rodoviária, aeroviária, portuária, ferroviária e urbana. Em 2006, o

Grupo Gaivão passou a atuar também no mercado de oieo e gés. No mesmo ano foi

fundada a CAB Ambiental, empresa de destacada atuação no setor de saneamento

básico e hoje atua em diversos estados da federaço.

0 Grupo Galvão hoje tern operacöes em 14 estados da federação e urna no exterior

• (sucursal em Lima, no Peru), estando entre as rnaiores organizacOeS empresariais

do setor de infraestrutura do pals ) administrando e executando urn amplo riórnero

de contratos nas areas do erigenharia e construco, saneamento básico e óleo e gas.

Sua atuacao abrange o atendirnento a clientes pñb]icos e privados, sob a forma de

contratos de prestacão de serviços, concessOes e parcerias pñblico-privadas

(P PP's)

o Grupo e gerido pela holding GALPAR, controlada, por sua vez, peia Enpar, peia

Movai ParticipacOeS e pela Freccia Engenharia, todas elas corn capital 100%

nacional.

Integrarn, ainda, o Grupo Galvão a ernpresa GESA, fundada ern 1996 no Rio de

Janeiro e originada da cisao da Queiroz Galvao, alem da CAB Ambiental, da Gaivão

12



Oleo e Gas, da Galvão Financas, da Concessionaria Galvão BR-153 e daW)O'G3

Energia.

A Recuperanda GESA mantinha unia carteira de contratos da ordem de R$ 6,7

bilhoes e sua receita liquida foi de quase R$ 3,6 bilhoes no final do exercfcio do ano

de 2014. Quando tiveram iniclo as causas da sua crise econômico-financeira, o

Grupo Galvão tinha em seu quadro mais de 12 mll colaboradores diretos, corn

atuação em 41 municipios brasileiros e no exterior, e ainda gerava cerca de 50 mil

empregos indiretos - considerando as familias dependentes da atividade do Grupo

Galvão, pode-se considerar cerca de 200 mil pessoas que seriarn diretamente

atingidas por uma eventual descontinuidade das suas operacoes.

Em 2007, a Galvão foi eleita a empresa de melhor gestão em recursos hurnanos do

setor de engenharia e construcão pela revista "Istoé Dinheiro". No mesrno perlodo,

fol esco!hida corno meihor ernpresa da indóstria de constrUcãO pela "Meihores &

Maiores" da revista "Exarne" e Ernpresa de Engenharia do Ano pela revista "0

Empreiteiro".

Hoje a GESA tern participacão nas obras de construcão da usina hidrelétrica Belo

Monte. no Path, das Linhas 2 e 5 do Metro de São Paulo/SP, do Centro de Formacão• 
OlImpica do Nordeste, no Ceará, do Comp!exo Petroqulmico do Rio de Janeiro, do

tote 2 da Ferrovia de lntegracão Oeste-Leste, na Bahia, dentre outras obras

importantIssimas para a infraestrutura do Pals.

2.2. Estrutfira societária e operacional. 0 Grupo é gerido pela holding

GALPAR (controlada pela Enpar, pela Moval ParticipacOeS e pela Freccia

Engenharia). A GALPAR possui participacãO nas empresas GESA, CAB Arnbiental,

Galvão Oleo e Gas, Concessionária Galvao BR-153, Galvão Finanças e Galvão

Energia.

No Brash, as atividades desenvo!vidas pelas sociedades operacionais controladas

direta ou indiretamente pela GALPAR, incluindo a GESA, estão espaihadas por

147
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vários estados brasileiros, confirme imagem a seguir [em verde os estaGi.Z6 I
federação em que ha atuação do Grupo Galvaoj:

2.3. RazOes da crise. As razOes que culminaram na crise experimentada pelas

Recuperandas são os eventos quo impactaram diretamente o seu fluxo do caixa.

Todos os indicadores econômicos são eloquentes ao sinahzar que o Pals vive uma

severa crise econômica - que já é considerada uma crise sistémica.

Consoante e de conhecimento notório, em razão de diversos fatores, o Brasil foi

rebaixado na perspectiva do rating por diversas agências dassificadoras de risco. U

câmbio do dólar norte americano aumentou exponencialmente em curtissimo

espaco de tempo. I-Ia uma grave escassez de crédito e de Iiquidez no mercado e
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também no Poder Püblico, conduzindo a uma contundente poiltica de contecg 2
gastos pelo goverrio e pelo setor privado, afetando diversos agentes do mercado. A

inadimplência vem atingindo os majores nIveis desde o ano 2000, fazendo corn que

o Brasil sofra os efeitos de uma crise econômica sem precedentes neste século.

Tudo isso vem acarretando o crescimento acelerado da intlaçao e o aumento das

taxas de desemprego, reforçando a escassez de crédito no mercado e reduzindo as

taxas de consumo. Nesse cenário, o investimento em lnfraestrutura vem

dirninuindo. Por outro lado, aumentarn em larga escala o inadimplernento dos

principals clientes deste segmento. Os impactos são grandes e evidentes para

companhias alavancadas e que necessitam intensamente de capital de giro para

operar.

Esse sem düvida é a caso da GESA e as dificuldades da GESA obviamente redundam

em dificuidades tarnbém para a GALPAR, holding não operacional de urn grupo

econômicO cujo carro chefe e justamente a atividade de construção desenvolvida

pela GESA.

o crescimento irrefreável do preco dos insumos aumentou o custo da operacão.

Por outro ]ado, já não se encontrarn as mesmas condiçOes de outrora para a

Sobtençâo de credito no mercado e a GESA se viu obrigada a aumentar seu

endividamento, arcando cam pesadas taxas de juros para renovar suas operaçOes

bancñrias, em uma equacão que nâo fecha para quern e altamente dependente de

capital de giro, ainda mais em urn quadro de retraçäo de investimentos em

lnfraestrutura e inadimplemento de clientes relevantes.

Embora se mantenha em franca atividade, é inegável que a GESA tern tido o seu

desempenho afetado pela incapacidade de alguns de seus clientes pagarem as

obras já executadas nos prazos inicialmente prograrnados. Em alguns casos, a

GESA chegou a sofrer corn a descontinuidade de contratos, incorrendo em elevados

custos de desmobilizacAo sem que se verificasse a contrapartida financeira.

15
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Per sua vez, mesmo nos contratos em que näo houve impontualidade dQfi9g63

pagamentos, outros problemas ocorreram também em decorrência da crise

econômica, como, per exemplo, a incapacidade de us fornecedores cumprirem 0

cronograma de entrega dos serviços - afinal, também se tratam de empresas que

dependem de giro e financiamento.

Esses fatores, em conjunto, acabaram per determinar a situaçäo de crise

econômico-frnanceira que lançou as Recuperandas a uma situação de

descasamento de fluxo de caixa que, na atual conjuntura econômica, nâo poderia

ser resolvida sern os beneficios do regime recuperacional, dado que a escassez de

crédito inviabiliza a soluçâo de mercado.

Em razäo disso, a GESA hoje possui uma dIvida de aproximadamente R$ 374

milhoes junto a fornecedores. Além disso, sua dIvida bancária gira em torno de R$

605 milhOes, valendo notar que a GESA é avalista de todas as operacöes financeiras

realizadas pela GALPAR. Em razäo das demissöes efetuadas nos ültimos meses, a

companhia hoje deve ainda cerca de R$ 21 milhOes a tItulo de verbas rescisórias de

natureza trabaihista (foram 1.700 pessoas demitidas apenas neste ano).

Per sua vez, a GALPAR, embora praticamente não possua dIvida junto a

fornecedores e prestadores de serviço em geral - afinal, trata-se de uma holding

näo operacional - possui expressivo endividamento bancário da ordem de R$ 671

milhoes em razão da emissão de debentures, sendo garantidora de boa parcela da

divida da GESA e também de outros controladas.

E bern verdade que as Recuperandas jé vêm ha algum tempo adotando urna série

de medidas para diminuir seus custos fixos e assim se adaptar a atual conjuntura.

Neste passo, a ajuizamento do pedido de recuperacão judicial deve ser

compreendido coma apenas mais uma etapa de um projeto major de

restrutUracaO.

2.4. Medidas prévias adotadas. Como forma de recuperar sua saüde

Imnanceira, nos ültimos meses as Recuperandas iniciaram projeto de reorganizacão
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destinadas a reequilibrar seu fluxo de caixa.

Para reduzir sen custo fixo, promoveram a reduçäo de sua estrutura

administrativa e enxugaram seu quadro de funcionários - foram quase 2 mil

demissOes nesse perlodo. Paralelamente, iniciaram processo de renegociaçAO de

dIvidas e contratos junto aos seus credores financeiros e fornecedores,

redimensionaram seus pianos de negócios inicialmente traçados e passaram a

adotar uma série de práticas de gestão voitadas ao controle de caixa.

As Recuperandas ainda propuseram dernandas tanto na Justiça comum quanto na

arbitral visando ao recebimento de pane dos recebIveis devidos pelos seus clientes

(saido inadimplido relacionado a services devidamente executados).

E importante dizer que, desde que os pnimeiros sinais de cnise começaram a se

apresentar, as Recuperandas - por meio de seus executivos e, mais recentemente,

corn o auxfiio de reputada consuitoria especializada em reestruturacäo de

empresas em crise - envidaram todos os esforços possiveis para estabiiizar seu

caixa. Como se Au acima, de 16 pra cá alguns importantes resultados foram obtidos,

o que evitou que o Grupo Galvão sofresse perdas adicionais. Além disso, este Piano

já reflete os termos e condiçoes resultantes do amadurecimento de uma longa

negociacäo junto aos Credores, o que tambérn é resuitado de urn intenso trabaiho

dos seus executives e colaboradores em geral.

3. VISAO GERAL DAS MEDIDAS DE RECUPERAcAO

3.1. Objetivo do Piano. 0 Piano visa a permitir que a GESA e a GALPAR

superem sua crise economico-financeira, adotem as medidas adicionais

necessárias para sua reorganização operacional e preservem a manutenção de

empregos diretos e indiretos e os direitos de seus Credores.
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3.2. Prognósticos pan o setor. A indñstria da construção civil e Øe g&oan s

importância para o desenvolvimento do Pals, destacando-se pela quantidade de

atividades que intervêm em seu ciclo de produção, gerando consumos de bens e

serviços de outros setores, como do ponto de vista social, pela capacidade de

absorção de mao de ohra.

A estagnação do setor, caracterIstica dos primeiros anos deste seculo, deu lugar a

um movimento crescente de retomada das atividades desde 2005. Embora no

momento atual haja urn recrudescimento dos investimentos no setor de

infraestrutura, as Recuperandas enxergam essa situação como momenthnea, afinal,

crises são cIclicas e a curva de crescimento tende a ser retomada.

Historicarnente, a construçãO representou cerca de 5% do PIB Brasileiro e a

impositiva necessidade de investimentos em setores de infraestrutura faz crer que

a demanda se rnanterá em nIveis satisfatórios antes da retomada do crescimento.

Além disso, em que pese a dirninuição de investirnentos por parte do Poder

Püblico, continua sendo expressiva a demanda para empreendimentos

relacionados as areas privatizadas, tais como rodovias, ferrovias,

telecomunicacOes, energia eletrica/termelétrica, terminais portuárioS etc.

3.3. Viabilidade econômica e ativos das Recuperaudas. A crise financeira

atualmente experimentada pelas Recuperandas é fruto de uma conjunção de

fatores ocorridos nos ültirnos anos e que afetaram adversamente seu fluxo de

ca ixa.

Em que pese estarem atravessando urn indesejado momento de dificuldades

financeiras, as Recuperandas são empresas viflveis, lucrativas e corn muito valor

agregado em seus ativos e sua tecnologia. Além disso, são inquestionaveJmente

fontes de milhares de empregos diretos e indiretos e recoihimento de tributos em

valores mais do que expressivos.

A GALPAR detém participacäo nas demais empresas do Grupo Galvão, como a

GESA (também Recuperanda), a CAB Arnbiental, a Galvão Oleo e Gas, a
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Concessionária Galvão BR-153, Galvao Finanças e Galvão Energia. Para facilitar,

veja-se o organograrna abaixo: 	
000086

jfflEmpresas em RJ	 1Empresas operacionais e 	 Empresas não operacionais e 	 Empresa operacional sem ativo
titulares de ativos	 titulares do ativos

A GESA e a CAB Ambiental são empresas operacionais e a Recuperanda GALPAR

tern seu fluxo de receitas advindo da operacão dessas duas companhias.

A CAB Arnbiental é resultado de urna operacão que se rnostrou corno a prirneira

parceria da instituição governamental corn urna cornpanhia privada de

,	 saneamento. A GALPAR é titular de 66,58% do capital social da CAB Ambiental,

sendo o restante (33,42%) detido pelo BNDESPAR.

A CAB Ambiental e uma cornpanhia de capital aberto que integra o segmento de

listagem Bovespa Mais, da BM&FBovespa e que, desde 2006, se dedica ao

gerenciarnento e a operacão de sistemas de abastecimento de água e de

esgotarnento sanitário, por meio de concessöes páblicas e de parcerias corn

municIpios, estados e companhias püblicas. Atualmente, está presente em cinco

estados brasileiros (São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Alagoas), por

meio de 18 operacöes, que, sornadas, atendem, direta ou indiretarnente, a cerca de

6,6 rnilhoes de pessoas, figurando por 1550 como uma das principais operadoras

privadas do setor de saneamento no Pals.
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A Galvão Oleo e Gas é o braço do Grupo Galvao no segmento de prestuog 7
serviços para a indüstria de extração e producão de petróleo e gas em Aguas

profundas e seu surgirnento está diretarnente tigado a descoberta das reservas de

petroleo do Pre-sal.

A Galvão Energia fof criada para ser o desdobramento empresarial do Grupo

Galvao no mercado de energia, corn a ideia de implernentar e operar plantas para a

geração de energia renovável. A Galvao Energia chegou a contar corn quatro usinas

para a producâo de energia a partir de fonte eolica. Os projetos, porém, foram

alienados ainda em 2013, não havendo operacão em curso.

A GALPAR também é titular da integralidade do capital social da Concessionária

Galvao BR-153, empresa näo operacional titular de concessão para realizaçao das

obras de recuperacäo e duplicacäo de trecho de 624,8 quilometros da Rodovia BR-

153, entre Anápolis/GO e Aliança do Tocantins/TO, além da sua operacäo pelo

prazo de 30 anos.

Esse projeto está em fase inicial, nao se perrnitindo ainda a percepção de

resu]tados financeiros. No entanto, quando o projeto relacionado a concessäo

atingir o nfvel desejado de rnaturaçäo, a GALPAR poderá se beneficiar dos

resultados de unia operação superavitária. An longo dos próxirnos 30 anos, a

concessäo seré capaz de gerar resultados expressivos.

A Galvao Finanças é uma estrutura de gestao dos recursos das dernais empresas do

Grupo Ga!vão. Jima prestadora de serviços para o Grupo Galvao dentro do prOprio

Grupo, sern ativos relevantes ou atividade financeira que gere fluxo de

recebirnentos para a GALPAR.

Destaca-se neste sentido a Pedreira, filial da GESA proprietária de terreno no

rnunicipio de Arujá/SP. Alérn do terreno - que por si so possui elevado valor de

mercado - a Pedreira é titular de licença para a exploracão de lavra para a

atividade de extraçâo de agregados minerais.
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A GESA é, ainda, titular de direitos creditOrios contra diversos de seus clientes. So

contra a Petrobras, a GESA possui direitos creditórios na ordern de R$ 2 bilhoes.
000088

Alérn disso, a GESA possul fluxo de receita advinda da remuneracão pelas

atividades prestadas no âmbito de diversos contratos de prestaçào de serviços, tais

corno, apenas por exempTh:

• iisLna Hidrelétrica de Belo Monte (PA): principal obra de infraestrutura em

execucão no Pals, em que a GESA possui participacão de 10%. Quando estiver

100% concluIda, em 2019, será a terceira major hidrelétrica do mundo em

capacidade de geração.

Metro (SP): arnpliacão da Linha S (lilás) do Metro de São Paulo, que fará a

ligaçâo entre os bairros Capão Redondo e Chácara Kiabin - estima-se que, com 17

estaçOes, a Linha 5 transportará cerca de 650 mil passageiros por dia - e

construçäo da ampliacão da Linha 2 (verde), que fará a extensão da atual linha,

ligarido Vila Pruderite ate Guarulhos/SP - tambérn segundo estimativas, corn 12

novas estaçOes, a Linha 2 transportará cerca de 1,5 rnilhoes de passageiros por dia.

.S 
Centro de Forrnacão OlIm pica do Nordeste (CE): construçãO de urn dos rnais

importante polos de desenvoivirnento esportivo do Pals, corn 102 mu rn 2 de area

construIda, o que inclui ginásios, piscinas ollrnpicas e de saltos ornarnentais,

campo de futebol, pista de atletismo, alojamentos etc, que deverá oferecer

infraestrutura para atletas de alto desempenho de 26 modalidades olimpicas.

Cornplexo Petroaulmico do Rio de Janeiro (RI): construcão, em regime de

Consórcio, de empreendirnento que produzirá derivados de petrO)eo e produtos

petroqulmicos de primeira e segunda geracöes, incluindo o Projeto HDT e a

Unidade de RecuperacãO de Enxofre (URE).

Ferrovia de lntegração Oeste-Leste (BA): obras do Lote 2 da ferrovia, que

sera urn importante corredor de transporte de produtos agricolas e rninérios, a do

Tocantins ate o Porto Sul, em llhéus/BA, integrando-se a Ferrovia Norte-Sul.
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Como se ye, a GESA está diretarnente envolvida em algumas das mais relevantes

obras em curso no Pals. Essas obras demandam elevados investimentos e intenso

capital de giro de forma a garantir a GESA urn fluxo de receitas. Alérn disso, essas

obras demonstram a capacidade da companhia de continuar operacional após a

superacão da rnomentânea crise que ensejou o processo recuperacional.

3.4. Premissas do mecanismo de pagamento. As Recuperandas possuem

ativos para o pagamento da sua divida concursal. Em razäo disso, entendem que os

Recebiveis dos Contratos PTB e os recursos gerados pela alienaçao de alguns

desses ativos de que são titulares servirâo para o pagamento dos Credores

Concursais e, conforme o caso, também dos Credores Aderentes.

Assim, as Recuperandas pretendem disponibilizar para a paganiento dos seus

credores os Recebiveis dos Contratos PTB e parte dos recursos que serão

originados da aiienação dos seguintesativos:

• Participação da GALPAR no capital social da CAB Ambiental (66,58% do capital

social da CAB Ambiental), a ser alienada na modalidade de leilao;

• Pedreira, proprietária do terreno localizado no municipio de Arujá/SP e do

direito de exploracão do terreno e de extraçäo de agregados minerais; e

• Participacão da GALPAR no capital social da Concessionária Galvão BR-153

(100% do capital social da Concessionária Ga!vao BR-153).

Para fins de fortalecimento de caixa, absolutamente imprescindivel para o

desenvoivimento das suas atividades (dada a intensa necessidade de capital de

giro), este Piano contém a premissa de que as Recuperandas reservarão pra si 0

valor equivalente a urn terço do valor resultante da alienação da participacão da

GALPAR na CAB Ambiental (valor este que dave ser considerado como o valor

lIquido após o pagamento dos eventuais tributos incidentes sobre a operacão)

mais o Valor do Desencaixe Inicial, independenternente da origem desses recursos.
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Os valores sobressalentes, entendidos como (I) o valor equivalente a dais terços do

valor resuitante da alienação da participacão da GALPAR na CAB Ambiental lIquido

(após o pagamento dos eventuais tributos incidentes sobre a operacão) menos o

Valor do Desencaixe Inicial; (ii) mais a integralidade dos valores resultantes da

alienacão dos demais ativos descritos nesta clausula serão utilizados para o

pagamento dos Créditos detidos pelos Credores Concursais Quirografários B, pelos

Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte B e pelos eventuais

Credores Aderentes, par meio do mecanismo descrito na cláusula S.

lsso porque as Credores Quirografários e as Credores Microempresas e Empresas

de Pequeno Porte poderão escoiher entre duas alternativas para o recebimento

dos seus Creditos Quirografários e os Créditos de Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, respectivamente.

Em sIntese, a Aiternativa A se resolve (I) no pagamento de R$ 10 mll no prazo

maxima do Aniversário de 1 ano da Data da HomologacäO judicial do Piano para as

Credores Quirografários A; e (ii) no pagamento de R$ 20 mil no prazo máximo do

Aniversário de 1 ano da Data da Homoiogacão Judicial do Piano para as Credores

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A. Os Credores Quirografários A e as• 
Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A poderäo ter as seus

Créditos pagos antes deste prazo máximo caso haja recursos suficientes em razão

da aiienaçào dos ativos descritos nesta cláusula (cash sweep) e se pagos

integralmente as Credores Trabaihistas. Na hipOtese de haver recursos para a

pagamento parcial neste periodo, as Credores Quiragrafórios A e os Credores

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A seräo pagos parcialmente antes do

Aniversário de 1 Mo da Data da Homologacão Judicial do Piano mediante a

recebimento de valores proporcionalmerite aos valores dos seus Créditos.

Já a Alternativa B se resolve no pagamento do valor de face integral dos Créditos

Quirografários e dos Créditos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por

meio do mecanismo detaihadamente descrito na dáusula S a seguir.
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Per sua vez, os Credores Trabaihistas receberäo seus Créditos Trabaihistas

integrairnente no prazo máximo do Aniversário de 1 Ano da Hornotogacão Judicial	 ,'•

do Piano, na forma detaihada a na cláusula 6.1, razäo pela qual näo serão alocados	 57

em qualquer das duas alternativas, nem precisarão formalizar qua)quer intenção

nesse sentido. Também as Credores Trabaihistas poderâo ser pagos antes do prazo

originalmente previsto na hipótese de haver recursos disponiveis neste periodo,

resultantes da alienacão dos ativos descritos nesta c!áusula (cash sweep), hipótese

em que as Credores Trabalhistas serão pagos parcialmente antes do Aniversário de

1 Ano da Data da Hornologacão Judicial do Piano mediante a recebimento de

valores proporcionaimente aos valores dos Creditos de que são titulares corn

prioridade sobre as Credores QuirografáriOs A e as Credores Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte A.

Quaisquer valores somente serão destinados ao forta!ecimeflto de caixa das

Recuperandas após a pagarnento integral dos Créditos detidos pelos Credores

Trabaihistas, pelos Credores QuirografáriOS A e pelos Credores Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte A.

4. ESTRUTURA DE PAGAMENTO DOS CREDORES ALOCADOS NA

ALTERNATIVA A

4.1. Os Credores alocados na Alternativa A. Serão automaticamente alocados

na Alternativa A as Credores Quirografários titujares de Créditos Quirografários

em valores iguais au inferiores a R$ 10 mll e as Credores Microempresas e

Empresas de Pequena Porte titulares de Créditas de Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte em valores iguais ou inferiores a R$ 20 ml).

Os Credores Quirografários A e as Credores Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte A serão pagos mediante a recebimento de montante de R$ 10 mu

ou R$ 20 mu, respectivameflte, ou a valor dos seus Créditos, a que for menor, em
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parcela ünica a vencer no prazo máximo do Aniversário de 1 ano da Data da

HomoiogacäO Judicial do Piano.
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Os Credores QuirografáriOS A e os Credores Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte A poderao ter os sells Créditos pagos antes deste prazo rnáximo

caso, cumulativamente, (I) haja recursos suficientes em razão da alienaçAo dos

ativos descritos na clausula 3.4 (cash sweep); e (ii) se pagos integraimente os

Credores Trabaihistas.

As 
Na hipótese de haver recursos para o pagamento parcial antes do Aniversário de 1

Ano da Data da HomoiogacAo Judicial do Piano, respeitadas as condiçOes acima, as

Credores QuirografáriOs A e os Credores Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte A serão pagos parcialmente antes do AniversáriO de 1 Ano da Data da

Homologacão Judicial do Piano mediante o recebimento de valores

proporcionaimente aos valores dos seus Créditos (pari passu).

Alem dos Credores identificados acima, seräo alocados na Alternativa A os

Credores Quirografários tituiares de Créditos QuirografáriOs em vaiores

superiores a R$ 10 mll e os Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

tituiares de Créditos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em valores

40 superiores a R$ 20 mu, desde que manifestem expressamente essa opção, na forma

das cláusulas 6.5.2 e 6.5.4, respectivameflte, renunciando expressamente ao saldo

em relaçao ao valor de R$ 10 mil ou ao valor de R$ 20 mil, respectivamente.

5. ESTRIJTURA DE PAGAMENTO DOS CREDORES ALOCADOS NA

ALTERNATIVA B

5.1. Os Credores alocados na Alteniativa B. Serão automaticamente alocados

na Alternativa B os Credores QuirografáriOS titulares de Créditos QuirografárioS

em vaiores superiores a R$ 10 mil e os Credores Microempresas e Empresas de

2.5
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Pequeno Porte titulares de Créditos de Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte em valores superiores a R$ 20 mu, 	 on
tJ

Além dos Credores identiflcados acima, serão alocados na Alternativa B os

Credores Quirografários titulares de Créditos Quirograf5rios em valores iguals ou

inferiores a R$ 10 mil e os Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

titulares de Créditos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em valores

iguais ou inferiores a R$ 20 mu, desde que manifestem expressamente essa opcão,

na forma das cláusulas 6.5.1 e 6.5.3.

5.2. Criação da Newco. A Newco será uma sociedade por açOes de capital

fechado formada a partir da ci são da GESA, nos termos do artigo 229 e seguintes

da Lei das S.A.. 0 capital social da Newco será constituldo de parcela dos ativos

atualmente detidos pela GESA, consistentes nos RecebIveis dos Contratos PTB. A

cisão da GESA e a constituição da Newco deverao ocorrer no prazo de 120 Dias

Corridos contados da Data da Homologacão Judicial do Piano.

A Newco se tornará titular do passivo concursal das Recuperandas, excetuada a

divida referente aos Créditos detidos pelos Credores Trabaihistas, pelos Credores

Quirografários A e pelos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A,

tornando-se assim a ánica devedora dos Credores Quirografários B e dos Credores

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte B (e eventualmente também dos

Credores Aderentes, se houver), na medida em que, a parhr da cisão, carregará o

passivo concursal da GESA (a exceção da divida referente aos Créditos detidos

pelos Credores Trabalhistas, pelos Credores Quirografários A e pelos Credores

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A) e, uma vez constitulda, será

titular da integralidade do passivo concursal da GALPAR por via de assunção de

divida.

Alérn disso, a Newco será titular de parte dos recursos originados da alienaçao dos

ativos descritos na cláusula 3.4, tornando-se cessionária de parte dos recebiveis,

em contrapartida a assurição da divida da GALPAR. Assim, a Newco será

cessionária dos valores referentes a ahenaçao dos ativos descritos na cláusula 3.4
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menos o Valor do Desencaixe Inicial e menos o valor equivalente a urn terço do

valor de venda da CAB Ambiental (lIquido de impostos).	 0021 57

5.3. Criaçâo de HP e integralizacão das suas quotas. Tendo em vista as

lirnitacöes impostas pelo art 3 9 da Instruçäo CVM 476, será constituido, no prazo

de 120 Dias Corridos e as expensas das Recuperandas, urn FIP na forma da

lnstrucão CVM 391 e da lnstrução GyM 409.

Na forma do Regularnento do FIP, a ser formulado, os Credores Quirografários B e

os Credores Microernpresas e Empresas de Pequeno Porte B (bern corno os

eventuais Credores Aderentes) subscreverão e integralizarão quotas do PIP corn

seus Créditos QuirografárioS e Créditos Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte, respectivamente.

Assirn, os Credores QuirografárioS B, os Credores Microernpresas e Empresas de

Pequeno Porte B e os eventuals Credores Aderentes se tornarão quotistas do HP e

o FIP, por sua vez, passará a ser credor da Newco pelo rnesrno valor do total dos

Creditos detidos pelos Credores QuirografáriOs B e pelos Credores Microempresas

e Empresas de Pequeno Porte B.

Corn a subscricão das cotas do FIP, os Credores QuirografáriOs B, os Credores

MicroempresaS e Empresas de Pequeno Porte B e os eventuais Credores Aderentes

däo integral e irrevogável quitaçâO as Recuperandas.

5.4. Emissão de Debentures. A Newco efetuará urna emissäo püblica de

debentures para distribuicão corn esforcos restritos de colocacao, nos terrnos da

lnstrucào CVM 476.

Na forma da escritura, as debentures seräo emitidas ern valor igual a soma dos

valores dos Créditos detidos pelos Credores Quirografários B, pelos Credores

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte B e, se houver, pelos Credores

Aderentes.

L
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5.5. Integralizacão e repagamento das Debentures. As debentures serão
Cd 21

subscritas e integralizadas pelo FIP e o fluxo de repagamento das debentures será 	 .t 53

realizado por melo do mecanismo de cash sweep, ou seja, as debentures seräo

amortizadas pela Newco na medida em que forem efetuados os pagamentos dos

Recebiveis dos Contratos PTB e/ou da alienação dos ativos descritos na cláusula

3.4, mediarite depósito em conta vinculada aberta em nome do agente flduciário

entäo nomeado pelo debenturista para representá-lo, observando-se sempre as

regras de eventuais preferências constantes da cláusula 6.7.

0 FIP repassará, nos termos do Regulamento do FIP, os valores recebidos, por

conta da amortizacão das debentures, a cada urn dos seus quotistas - os-Credores

Quirografários B e os Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte B (e,

ainda, os eventuals Credores Aderentes) - na proporcão de suas respectivas

participacOes no total de quotas subscritas do FIP, igua)mente observadas as

regras de eventuais preferéncias constantes da cláusula 6.7.

Considerar-se-äO integral e irrevogavelmente quitadas as debentures na data em

que todos os RecebIveis dos Contratos PTB houverem sido materializados

(independentemente dos valores efetivamente obtidos) e todos os ativos indicados

na c!áusula 3.4 houverem sido alienados, ainda que todos os recursos originados

das alienaçöes mais os recebiveis PTB materializados, se somados, sejam em valor

inferior ao das debentures. Obviarnente, também considerar-se-äo integral e

irrevogavelniente quitadas as debentures se os RecebIveis dos Contratos PTB que

houverem sido materializados (no todo ou em parte) e os ativos indicados na

cláusula 3.4 que houverem sido alienados e os valores obtidos, quando somados,

superarem o valor das debentures, hipótese em que o saldo ficará retido na Newco.

6. REESTRUTURAcAO E LIQuIDAcA0 DAS DIVIDAS

6.1. Pagamento dos Credores Trabaihistas. Os Creditos Trabaihistas seräo

pagos integralmente - sem deságio - da seguinte forma: (i) pagamento de R$ 20
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mil a cada urn dos Credores Trabaihistas, lirnitado ao valor do respectivo Credito

Trabaihista, no prazo de 30 Dias Corridos após a Data de Flomologacão Judicial 	 ,

Piano; e (ii) pagamento do saldo restante aos Credores Trabaihistas titulares de

Creditos TrabaihistaS em valores superiores a R$ 20 mil em prazo nâo superior ao

Aniversário de 1 ano da Data da Hornoiogacäo Judicial do Piano, conforme

possibulidade de antecipacâo descrita na cláusula 6.6.

6.2. Pagamento dos Credores corn Garantia Real. As Recuperandas não

reconhecem a existência de Credores cam Garantia Real na Data do Pedido e, ate o

momento, desconhecem a inclusäo de aigum Credor corn Garantia Real na Lista de

Credores pela Administradora Judicial.

Na eventualidade de a AdrninistradOra Judicial publicar lista de credores de que

trata o art. 79, § 2, da LRJ contendo Credor corn Garantia Real ou sobrevir a

inclusão de Credor corn Garantia Real na Lista de Credores por decisão judicial,

arbitral ou acordo entré as partes, o referido Credor corn Garantia Real receberá

seu Credito corn Garantia Real segundo as rnesrnas condiçöes dos Créditos

QuirografáriOs detidos pelos Credores QuirografáriOs B, nos termos da cláusula

6.3 a seguir.

6.3. Pagamento dos Credores Quirografários. Os Credores Quirografários

seräo pagos conforrne o disposto nas cláusulas abaixo, podendo escolher entre as

Alternativas A ou B:

6.3.1. Alternativa A: Os Credores Quirografários A serâo pagos mediante o

recebirnento de montante de R$ 10 mil ou o valor do seu Crédito

QuirografáriO, o que for menor, ern parcela (mica no prazo máxirno do

Aniversário de 1 ano da Data da Homoiogacäo Judicial do Piano,

conforme possibilidade de antecipaçâo descrita na cláusula 6.6.

6.3.2. Alternativa B. Os Credores QuirograférioS B seräo pagos mediante a

subscriçäo de quotas do FIP, de acordo corn a cláusula 5.5.
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6.4. Pagamento dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte. Os Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão pagos

conforme o disposto nas cláusulas abaixo, podendo escoiher entre as Alternativas

A ou B.

6.4.1. Alternativa A: Os Credores Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte A seräo pagos mediante o recebimento de montante de R$ 20

-.mil ou o valor do seu Crédito de Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, o que for menor, no prazo maxima do Aniversário de 1

ano da Data da Homologacão Judicial do Piano, conforme

possibilidade de antecipacäo descrita na cláusula 6.6.

6.4.2. Alternativa B. Os Microempresas e Empresas de Pequeno Porte B

seräo pagos mediante a subscriçao de quotas do FIP, de acordo corn a

cláusula 5.5.

I.
6.5. Formalizacâo da opção pela Alternativa A ou B. Para que as

Recuperandas tenham inequivoca ciência da opçäo de recebimento dos Credores

Quirografários e dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serão

consideradas as seguintes regras.

6.5.1. Para os Credores Quirografários titulares de Créditos em valor

menor ou igual a R$ 10 mu. Os Credores Quirografários titulares de

Créditos em valor menor ou igual a R$ 10 mil que desejarem receber

seu Credito Quirografário de acordo corn a AJternativa B deverão

formalizar sua intenção mediante o preenchimento do formuiário

constante do Anexo 3, que será distribuido aos interessados na

Assembleia Gerai de Credores e estará também disponivel no site das

Recuperandas. 0 formulário preenchido deverá ser entregue no

endereco da GALPAR no prazo de 10 Dias ñteis contados da Data da

HomolOgação Judicial do Piano. Us Credores Quirograférios titulares
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de Creditos Quirografários em valor menor ou igual a R$ 10 mil que

deixarern de formalizar a sua intenção na forma ou prazo acima serão

automaticamente considerados Credores Quirografários A.

6.5.2. Para Os Credores Quirografários titulares de Créditos em valor

superior a R$ 10 mil. Os Credores Quirografários titulares de

Créditos Quirografários em valor superior a R$ 10 mil que desejarem

receber seu Crédito Quirografário de acordo com a Alternativa A

deverao formalizar sua intençäo mediante o preenchimento do

formulário constante do Anexo 4, que será distribuido •aos

interessados na Assembleja Gera] de Credores e estará também

disponIvel no site das Recuperandas. 0 formulário preenchido deverá

ser entregue no endereço da GALPAR no prazo de 10 Dias üteis

contados da Data da Homologaçäo Judicial do Piano. Os Credores

Quirografários titulares de Créditos Quirografirios em valor superior

a R$ 10 mil que deixarem de formalizar a sua intençao na forma on

prazo acima seräo automaticamente considerados Credores

Quirografários B.

6.5.3. Para os Credores Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

titulares de Créditos em valor menor nu igual a R$ 20 mu. Os

Credores Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte titulares de

Creditos de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte em valor

menor ou igual a R$ 20 mil que desejarem receber seu Crédito

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte de acordo corn a

Alternativa B deverao forrnalizar sua intenção rnediante o

preenchimento do forrnulário constante do Anexo 5, que seth

distribuldo aos interessados na Assembleia Geral de Credores e estará

também disponivel no site das Recuperandas. 0 formuiário

preenchido deverá ser entregue no endereço da GALPAR no prazo de

10 Dias üteis contados da Data da Homoiogacao Judicial do Piano. Os

Credores Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte titulares de

Créditos Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte em valor
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menor ou igual a R$ 20 mll que deixarem de formalizar a sua lntencoQQ9079

na forma Cu prazo acima serâo automaticameflte considerados

Credores Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte A.

6.5.4. Para as Credores Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

titulares de Créditos em valor superior a 14$ 20 mu. Os Credores

Microempresas Cu Empresas de Pequeno Porte titulares de Créditos

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte em valor superior a

20 mll que desejarem receber seu Crédito Microempresas ou

Empresas de Pequeno Porte de acordo cam a Alternativa A deverao

formaiizar sua intençäo mediante o preenchimento do formulário

constante do Anexo 6, que seth distribuido aos interessados in

Assemblela Geral de Credores e estaré também disponIvel no site das

Recuperandas. 0 formulário preenchido deveré ser entregue no

endereço da GALPAR no prazo de 10 Dias ñteis contados da Data da

Homologacão Judicial do Piano. Os Credores Microempresas ou

Empresas de Pequeno Porte titulares de Créditos Microempresas ou

Empresas de Pequeno Porte em valor superior a R$ 20 mil que

deixarem de formalizar a sua intençâo na forma Cu prazo acima serão

automaticamente considerados Credores Microempresas ou Empresas

de Pequeno Porte B.

6.6. Antecipacäo de Pagamentos em relação aos Credores Trabaihistas, aos

Credores QuirografáriOs A e aos Credores Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte A. Os Credores Trabaihistas, as Credores Quirografários A e as

Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A poderäo ser pagos em

prazos menores do que as definidos acima pelo mecanismo de cash sweep desde

que, sejam alienados as ativos descritos na cláusula 3.4 ou sejam materializados

as RecebIveis dos Contratos PTB e as recursos originados dessas operacöes sejam

efetivamente recebidos antes do AniversáriO de 1 Ano da Data da l-lornoiogacão

Judicial do Piano.
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Havendo recursoS nos termos acirna, estes serão destinados ao pagamento

proporcional (part passu) dos Credores Trabaihistas.

Os Credores QuirografàriOs A e os Credores Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte A somente receberäo seus Créditos antecipadamente - ou seja,

antes do Aniversário de 1 ano da Data da HornoiogacãO Judicial do Piano - caso

todos os Credores TrabaihistaS tenham recebido a integrandade dos seus Creditos

Trabaihistas nesse mesmo perlodo. Havendp recursos originados do cash sweep

que excedam a integralidade dos Créditos Trabaihistas neste prazo, as Credores

QuirografárioS A e as Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A

serão pagos proporcionalmente (pari passu). Desse modo, os Credores

QuirografárioS A e dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A

apenas receberão seus Creditos na forma antecipado caso, cumuiativameflte, (1)

haja recursos suficientes em razão da ahenacão dos ativos descritos in cláusula

3.4 (cash sweep); e (ii) se pagos integralmente as Credores Trabaihistas antes do

AniversáriO de 1 Ano da Data da Homoiogacäo Judicial do Piano.

I.
As Recuperandas continuam obrigadas a efetuar o pagamento dos Credores

Trabaihistas, dos Credores Quirografários A e dos Credores Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte A no prazo máximo correspondente an Aniversário de

1 Ano da Data da HomologacãO Judicial do Piano ainda que nenhum ativo seja

alienado dentro deste prazo.

Assim, apOs o pagamento integral dos Créditos detidos pelos Credores

Quirograférios Ac pelos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A,

todo e qualquer valor originado da alienaço dos ativos será utilizado pelas

Recuperandas para fortalecimento de seu caixa a valor igual a urn terço do valor

resuitante da alienacão da participacão da GALPAR na CAB Ambiental, que deve

ser considerado como o valor liquido após o pagamento dos eventuais tributos

incidentes sobre a operacäo. Caso as Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas,

pelos Credores Quirografários A e pelos Credores Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte A nâo tenham sido pagos peio mecanisrno de cash sweep, as
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Recuperandas reservaräO pra si, adicionalmente e também a titulo dGi000Sl

fortalecimento de caixa, valor correspondente ao Valor do Desencaixe Inicial.

6.7. Possibilidade de Prioridade no Pagamento de DeterminadOs Credores

Alocados na Alternativa B. Os Credores Quirografários B em favor de quem

houverem sido constitufdas garantias consistentes na cessão fiduciária de

recebiveis, e que tiveram as suas garantias de natureza fiduciária frustradas neste

momento, terão prioridade no recebimento dos valores decorrentes da

rnateriahzacäo desses recebIveis originalmenrte dados em garantia, caso venha a

ocorrer.

Dessa forma, havendo materializacào dos recebIveis vinculados a urn determinado

contrato, o Credor Quirografário B que originalmente flgurou como cessionáriO dos

recebfveis desse mesmo contrato por alienação flduciária receberá primeiramente

em relaçao a todos os demais, de forma que 56 será distribuldo algum valor

remanescente em favor de todos os demais Credores Quirografários B e dos

Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte B se, cumulativamente, (I)

houver recursos suficientes para o pagamento do valor integral do Crédito detido

por este Credor Quirografário B especifico; e (ii) estes recebIveis estiverem

vinculados aos Contratos PTB.

A sistemática de pagamento descrita acima nao impede que o pagamento dos

Credores Quirografários B e dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte B mediante o recebimento de valores decorrentes da alienaçao de outros

ativos previstos na cláusula 3.4 se dé proporcionalmente aos valores dos Creditos

detidos pelos Credores Quirografários B e dos Credores Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte B (pari passu), incluindo nessa dinâmica os Credores

Quirografários B outrora titulares de garantias flduciárias e que tiveram as suas

garantias frustradas.

6.8. Pagamento dos Credores Retardatários e dos Credores Sub-rogatários-

Os Créditos detidos pelos Credores RetardatárioS e pelos Credores Sub-rogatários

serâo pagos necessariamente na forma da Alternativa B após o pagamento integral
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de todos os Credores Quirografários B, os Credores Microempresas e EmpreQ32

Pequeno Porte B e Os eventuais Credores Aderentes.

6.9. Cessäo de Créditos. As cessöes de Créditos somente teräo validade e

eflcácia perante as Recuperandas caso estas sejam devidamente riotificadas e as

referidas cessOes sejam comunicadas a Administradora Judicial no prazo de 10

Dias ñteis.

6.10. Possthiiidade de extensão do prazo para o pagamento dos Credores

QuirografáriOS A e dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte A. Caso seja interposto recurso de agravo de instrumentO em face da decisao

que vier a homologar este Piano, as Recuperandas estaräo autorizadas a efetuar o

pagamento dos Créditos detidos pelos Credores QuirografáriOs A e pelos Credores

MicroempresaS e Empresas de Pequeno Porte A no prazo de 1 ano contado da

publicacão na imprensa oficial da decisão do Tribunal de Justica que desprover o

agravo de instrumento interposto em face da decisão homologatória,

independentemente da atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso de

agravo.

6.11. Prazos para criação da Newco, do FIP e demais operacöes previstas

neste Piano. Caso seja interposto recurso de agravo de instrumento em face da

decisäo que vier a homologar este Piano, serão automaticamente estendidos os

prazos previstos para a criação da Newco, para a criação do FIP e para as demais

operacOes previstas neste Piano, independentemente da atribuiçäo de efeito

suspensivo ao referido recurso de agravo.

Nesta hipótese, os eventos acima deverão ocorrer no prazo improrrogável de ate

120 Dias Corridos contados somente a partir da publicacão da decisão que julgar o

mérito do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisao

homoiogatória deste Piano.

Os prazos serão igualmente estendidos na hipótese de as operacöes descritas neste

Piano não serem conciuldas em razão de eventos atribulveis exciusivamente aos
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órgãos envoividos, tais como, mas nab se lirnitando, Junta Cornercial cornpetent09933

Sisterna de Liquidacäo e CustOdia, CVM etc.

6.12. Credores Aderentes. Os Credores ExtraconcUrsaiS que desejarern receber

os seus Créditos Extraconcursais na forma deste Piano poderäo faze-b, desde que

comuniquern as Recuperandas na forma da clausula 8.3, no prazo de 30 Dias

Corridos contados da Data da HornolOgacãO Judicial do Piano.

6.13. Forma de Pagamento. Os Créditos detidos pelos Credores Quirografários A

e pelos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A serão pagos por

rneio cia transferência direta de recursos a conta bancária do respectivo Credor,

por rneio de documento de ordem de crédito (DOC) ou de transferência eietrônica

disponivel (TED), sendo que as Recuperandas poderão contratar agente de

pagarnento para a efetivacäo de tais pagarnentos aos Credores. 0 comprovante de

depósito do valor creditado a cada Credor servirá de prova de quitacäo do

respectivo pagamento.

I.
6.14. Contas bancárias dos Credores. Os Credores Quirografários A e os

Credores MicroernPresas e Empresas de Pequeno Porte A devern, no prazo de 30

Dias Corridos coritados da Data da Homoiogacão Judicial do Plano, informar suas

respectivas contas bancárias para esse firn, mediante cornunicacão por escrito

enderecada a qualquer urna das Recuperandas, nos terrnos da clausula 8.3.

Os pagamentos que nao forem realizados em razäo de us Credores nao terern

informado suas contas bancárias corn no rnmnirno 30 Dias Corridos de antecedência

da data de pagarnento previsto nào serão considerados corno urn evento de

descumprimento do Piano.

Neste caso, a critério das Recuperandas, os pagarnentos devidos aos Credores que

não tiverern informado suas contas bancrias poderão ser reahzados ern jul20, as

expensas do Credor, que responderá por quaisquer custos agregados ern razäo da

utilização da via judicial para depósito. Nao haverá a incidéncia de juros, rnultas,

encargos moratórios ou descumprimento deste Piano se os pagamentos não
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tiverem sido realizados em razão de os Credores não terem informado

tempestivamente suas contas bancárias.

6.15. MajoracOes dos valores dos Créditos por decisâo judicial on acordo. Na

hipótese de se verificar eventual majoracão no valor de quaiquer Crédito

decorrente de decisão judicial transitada em juigado ou acordo entre as partes, o

valor majorado do Credito será pago na forma prevista neste Piano, a partir do

trânsito em julgado da decisão judicial ou da celebracão do acordo entre as partes.

Neste caso, as regras de pagamento do valor majorado de tais Créditos passarão a

ser aplicáveis apenas a partir do referido trânsito em julgado ou da data da

I.

celebracão do acordo entre as partes.

6.16. Habilitacöes posteriores. As projecöes de pagamento previstas neste

Piano foram elaboradas tendo como base a lista de credores apresentada pelas

Recuperandas no momento da distribuicao do pedido de RecuperacãO judicial.

Caso a lista de credores a ser divulgada pelo Administrador judicial contenha

divergencias de relevantes em relação aquela apresentada pelas Recuperandas,

seja por mudancas de valores, seja pela reclassificacão de determinados créditos,

seja, ainda, por inclusäo de novos créditos em valores reputados relevantes pelas

Recuperandas as Recuperandas poderão alterar as condicOes deste Piano para

readequá-lo a nova reandade da divida, sem que isso importe em descumprimento

de qualquer obrigacão prevista neste Piano.

7.	 EFEITOS 00 PLANO

7.1. Vinculacão do Piano. As disposicOes do Piano vinculam as Recuperandas e

os Credores a partir da Homologacâo Judicial do Piano, nos termos do artigo 59 da

LRI, e os seus respectivos cessionários e sucessores.
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7.2. Novacão. Este Piano irnphca a novaçãO dos Créditos, que serão pagos na

forma estabelecida neste Piano. Por força da referida novacão, todas as 	
400035

covenants, Indices financeiros, hipóteses de vencirnento antecipado, hem corno

outras obrigacöeS e garantias, ainda que sejarn incompativeis corn as condiçöes

deste Piano deixarão de ser aplicáveis, serido substituldas pelas previsOes contidas

neste Piano.

7.3. ReconstitUicão de Direitos. Na hipótese de convoiacao da RecuperacãO

Judicial em falência, no prazo de supervisão estabelecido no artigo 61 da LRJ, os

Credores terão reconstituldos seus direitos e garantias nas condiçOes

originalmente contratadas, deduzidos as valores eventualmente pagos e

ressalvados as atos validarnente praticados no ambito da ReduperacäO Judicial,

observado a disposto nos artigos 61, § 2, e 74 da LRJ.

7.4. RatificacãO de Atos. A Aprovacão do Piano representará a concordância e

ratificacão das Recuperandas e dos Credores de todos as atos praticados e

obrigacöes contraldas no curso da Recuperacão Judicial, incluindo, mas nao se

limitando, todos as atos e todas as açöes necessáriOs para a integral

implernentacãO e consurnacãO deste Piano e da RecuperacâO Judicial, cujos atos

•	 ficarn expressarnente autorizados, vandados e ratificados para todos os fins de

direito.

7.5. Extinção de AçOes. Os CredoresConcursais näo mais poderäo, a partir da

HomologacãO Judicial do Piano, (I) ajuizar ou prosseguir toda e quaiquer ação

judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a quaiquer Crédito Concursal

contra as Recuperandas; (ii) executar quaiquer sentenca, decisão judicial ou

sentenca arbitral relacionada a qualquer Crédito Concursai contra as

RecuperandaS; (iii) penhorar quaisquer bens das Recuperandas para satisfazer

seus Créditos Concursais on praticar qualquer outro ato constritivo contra tais

bens; (iv) criar, aperfeicoar on executar qualquer garantia real sabre bens e

direitos das Recuperandas para assegurar a pagamento de seus Créditos

Concursal; (v) reclamar qualquer direito de compensacâo contra quaiquer crédito

devido as Recuperaridas; e (vi) buscar a satisfacäo de seus Créditos Concursal por
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quaisquer outros melos. Todas as eventuaiS execucöes judicials em curso contra as

Recuperandas relativas aos Créditos Concursal seräo extintas, e as penhoras El ODDS B

constricOes existentes seräo iiheradas.

7.6. QuitaçãO. Os pagamentOs realizados na forma estabelecida neste Piano

acarretaräO, de forma automátiCa e independefltemeflte de quaiquer formalidade

adicional, a quitaçäo plena, irrevogável e irretratfivel, de todos os Créditos de

qualquer tipo e natureza contra as Recuperandas e garantidores inclusive juros,

correcao monetária, penandades, multas e indenizacOes.

Corn a ocorréncia da quitacão, Os Credores serão considerados corno tendo

quitado, liberado e/ou renunciado integralmente todos e quaisquer Creditos, e nao

mais poderäo reclamá-ios, contra as Recuperandas, controladas, subsidiárias,

afihadas e cohgadas e outras sociedàdes pertencentes ao mesmo grupo societário e

econôrnicO, e seus diretores, conseiheiros, acionistas, sócios, agentes, funcionários,

representantes fiadores, avalistas, garantidores sucessores e cessionários a

quaiquer tituio.

7.7. Formalizacâo de documentos e outras providenciaS. As Recuperandas

obrigam-se a reahzar todos os atos e firrnar todos os contratos e outros

docurnentos que, na forma e na substância, sejarn necessáriOs ou adequados ao

cumprimento e irnplementacäO deste Piano e obrigacOeS correlatas.

7.8. DescumprilnentO do Piano. Para fins deste Piano, estará efetivamente

caracterizado seu descumprirneflto caso as RecuperandaS, após o recebirrientO de

notificaçäo enviada por parte prejudicada em decorrencia de descumprirnento de

algurna obrigacão do Piano, não sane referido descumprirnentO no prazo de ate 60

Dias Corridos contados do recebimento da notificacao. Nesse caso de näo

sanearnentO, as Recuperandas deveräo requerer ao JuIzo, no prazo de 3 Dias Uteis,

a convocacàO de Assernbleia de Credores no prazo de 15 Dias üteis, corn a

finalidade de deliberar acerca da rnedida rnais adequada para sanar o

descumprirnento.

3';
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7.9. AditarnentOS, alteracOeS ou modificacoes do Piano. Aditarnentos,

aiteracOeS ou rnodiflcacoeS ao Piano podern ser propostaS a quaiquer tempo após a

HomoiogacaO Judicial do Piano, desde que tais aditarnentOs, aiteraçöes ou 02 -1 7
modificacoes sejarn aceitas pelas Recuperandas e aprovadas pela Assernbeia de 	 -

Credores, nos termos da LRJ. AditamentoS posteriores ao Piano, desde que

aprovados nos termos da LRJ, obrigarn todos os credores a ele sujeitos,

independentemente da expressa concordância destes corn aditarnentos

posteriores.

8. DisposicOEs GERAIS

8.1. Contratos existentes e conflitos. Na hipótese do conflito entre as

disposicOeS deste Piano e as obrigacOeS previstas nos contratos celebrados corn

quaiquer Credor anteriormente a data de assinatura deste Piano, o Piano

prevalecerá.

8.2. Anexos. Todos os Ariexos a este Piano são a ole incorporados e constituem

parte integrante do Piano. Na hipótese de haver quaiquer inconsisténcia entre este

Piano e qualquer Anexo, o Piano prevalecerá.

8.3. ComunicacOes. Todas as notificacoes, requerirnefltos1 pedidos e outras

comunicacoes as Recuperandas, requeridas ou permitidas par este Piano, para que

sejarn eficazes, deverão ser feitas par escrito e serão consideradas realizadas

somente quando (i) enviadas por correspondencia registrada, corn aviso de

recebirnentO, ou por courier, 0 efetivamente entregues ou (ii) enviadas par fac-

sImile, e-mail ou outros rneios, quando efetivamente entregues e confirmadas por

telefone.

40
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Todas as comunicacOeS devem ser endereçadas da seguinte forma, exceto se dt
wjoo8s

outra forma expressamente prevista neste Piano, ou, ainda, de outra forma que

venha a ser informada pelas Recuperandas aos Credores:

GaIvão Engenharia S.A. - em Recuperacão Judicial

Rua Lauro Muller. n2 116, salas 2.704-2.706. Botafogo

Rio de Janeiro/RJ, CEP n 2 22290-906

A/C: Diretor Antonio lose Affonso

Telefone/faX: +55 212136-6250

E-mail: rj.galvao@galvao.com

Galvão ParticipacOes S.A. - em Recuperacão Judicial

Rua Gomes de Carvaiho, n 2 1.510, 19 2 andar, Vila Olimpia

Sâo Paulo/SP, CEP n-'04.547-005

A/C: Diretor Edison Martins

Telefone/fax: +55 112199-0214

E-mail: rj.gaivao@galvao.com

Corn cópia para:

Galdino, Coelho, Mendes Advogados

Av. Rio Branco, n Q 138, 11 9 andar

Rio de Janeiro/RJ

A/C: Flavia Galdino

Telefone/faX: +55 213195-0240

E-mail: galdino.rjgaIvaogcmc.00m.br

S
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8.4. Data do Pagarnento. Na hipótese de quaiquer pagamento ou obrigacQP0O89

prevista no Piano estar prevista para ser real izada ou satisfeita em urn dia que não

seja urn Dia 0th, o referido pagamento ou obrigação poderá ser reahzado on

satisfeita, conforrne o caso. no Dia Util seguinte.

B.S. Encargos Financeiros. Salvo nos casos expressamente previstos no Piano,

näo incidirão juros e nern correção monetária sobre o valor dos Créditos a partir

da Data do Pedido.

S 8.6. Créditos em moeda estrange ira. Creditos denominados ern rnoeda

estrangeira serão mantidos na moeda original para todos os fins de direito, em

conformidade corn o disposto no artigo 50, § 2, da LRJ.

Os Créditosdenorninados em moeda estrangeira seräo convertidos em reals corn

base na cotação de fechamento da taxa de venda de cârnbio de Reals, disponfvei no

SISBACEN - Sistema de Informaçoes do Banco Central do Brash, transaçäo PTAX-

800 e serão alocados nas Alternativas A e B deste Piano pelos rnesmos critérios

indicados nas cláusulas 4.1 e 5.1 quando da sua conversão, a ser reahzada na Data

da Homologaão Judicial do Piano.

	

4	 8.7. Divisibilidade das previsOes do.plano. N  hipótese de quaiquer termo

disposicâo do Piano ser considerada inváiida, nula ou ineficaz pelo Juizo da

- ReduperacäO, o restante dos termos e disposicöes do Piano devern permanecer

válidos e eficazes, salvo se, a critério dos Credores reunidos em Assembieia Geral

de Credores for deliberado que tal invaiidade parciai do Piano comprornete a

capacidade de seu cumprimento, caso em que, por simples declaraçäo, poderao

restituir as Partes ao estado anterior.

8.8. Lei Apiicável. Os direitos, deveres e obrigacOes decorrentes deste Piano

deverão ser regidos, interpretados e executados de acordo corn as leis vigentes na

Repüblica Federativa do Brash].
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8.9. Eleição tie Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem oiJJ06090
estiverem relacionadas a este Piano seräo resolvidas pelo JuIzo da Recuperacäo.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2015.

GAL VAO ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERMAO JUDICIAL

Nojp.e(It o José Affonso

Cargo; Diretor Corporativo

Nome: Paulo Eugênio Chaves Façanha

Cargo; Diretor de Projetos Estruturados

GALVAO PARTICIPAcOES S.A. - EM RECUPERAcAO JUDICIAL

Op- 	Nome: M6 i de Queiroz Galvao
	 Nome: EdMa tins

Cargo: Diretor Presidente
	 Cargo: Diretor Corporativo
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1. ,uTRooucAo

o presente Estudo Técnico econômico-fiflaflceirO do pIano de recuperacãO judicial ("Estudo

Técnico") da GALVAO PARTICIPAcQES S.A. sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ

sob on0 11.284.210/0001-75, corn sede a Rua Gomes de Carvatho, no 1.510, 19 0 Andar, Vita Olimpia,

na Cidade e Estado do São Paulo; e GALVAO ENGENHARIA S.A., sociedade anônirna de capital

fechado, inscrita no CNPJ sob o no 01.340.937/0001-79, corn sede na Rua Gomes de Carvaiho, no

1.510, 20 Andar, Vila Olimpia, na Cidade e Estado do SAO Paulo, é apresentado para auxiliar as

companhias em seu processo de recuperaçãO judicial. Daqui em diante, Para fins de sirnplificação,

as duas empresas, juntamente corn suas subsidiárias, serão denominadas em conjunto como

"Recuperafldas" ou "Companhias".

Este Estudo Técnico foi preparado pela APSIS Consultoria Ernpresariai Ltda. ("APSIS") corn base em

informaçOes fornecidas pelas Recuperandas e seus assessores, visando fornecer urn major

entendimento sobre o rnodeto de negócios das Recuperandas e subsidios que atestem a sua

viabitidade economico-financeira para auxiliar as Companhias em seu processo de recuperacão

judicial.

0 presente Estudo Técnico não constitui, no todo ou em parte, material de marketing ou uma

solicitação ou oferta Para a cornpra de quaisquer valores mobiiiários, e não deve ser considerado

como um guia de investimentos, tendo sido elaborado unicamente corn a finalidade de ser urn

material cornpiementar Para auxiUo as Recuperandas em seu processo de recuperação judicial.

As premissas e declaracöeS futuras aqui contidas têm por ernbasamento, em grande parte, as

expectativas atuais e as tendéncias que afetam, ou que potencialmente venham a afetar, os

negócios operacionais das Cornpanhias. Considerarnos que estas prernissas e dectaraçOes futuras

baseiarn-se em expectativas razoáveis e são feitas corn base nas informaçôes de que atuatmente

dispornos, muito embora estejarn sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposiçöeS. Tais prernissas

e declaraçOes futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, 	 inctuindo,

exem p lit I ca ti va men te:

• IntervençOes governamentais, resuitando em atteração na econornia, tributos, tarifas ou

ambiente reguiatôrio no Brasil;

• Alteraçöes nas condiçOes gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inftação,

taxas de juros, nivel de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;

• Eatores ou tendências que possam afetar os negócios, participacão no mercado, condição

financeira, Liquidez ou resultados das operaçbes das Cornpanhias;

• Eventual dificuldade das Companhias em impternentar seijs projetos, tempestivamente e

sem incorrer em custos não previstos, o que pode retardar ou impedir a imptementação do

Plano de negócios delas;

• EventuaL dificuldade das Companhias em reabzar Os investimentos previstos, devido a

dificuidade de obtenção de financiamentOs e/ou acesso ao mercado de capitals;

• A extinção das concessäes, reversão permanente dos ativos de controtadas das

Companhias, hem como a intervenção do Poder Concedente a tim de assegurar a

I -.	 Estudo Técnico AP-0323115-01 	 2
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adequacãO na prestacão dos serviços, que possam afetar adversarnente as condiçOes 009170
financeiras e resuLtados operacionais das Companhias;

DecisOes desfavoráveis em processos judiclais ou administrativOs que possarn causar

efeitos adversos para as Companhias;

DeterioraçãO das condiçOes hidrológicas existentes, potenciat fatta de etetricidade e o

consequente racionamento de enereia etétrica que possam ter urn efeito adverso sobre as

Companhias; e
As operaçOes das Companhias dependem de sua capacidade de mantel, aperfeiçoar e

operar, eficienteniente, sua contabilidade, cobrança e serviçOs ao ctiente.

Alguns dos indicadores e dados referentes ao setor de construcão civil apresentados neste Estudo

Técnico foram obtidos perante as seguintes entidades: Cãmara Brasileira da IndOstria da Construção

(CBIC), Banco Mundiat, BNDES e CSrnara de Comissão de Valores Mobitiários (CVM). Tais indicadores

firtanceiros não foram verificados de forma independente. As informaçôes contidas neste Estudo

Técnico em relação ao Brasil e a economia brasiteira são baseadas em dados publicados pelo Banco

Central do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Instituto de Pesquisa

Econôrnica Aplicada (IPEA), par outros órgãos p(JbLicos e outras fontes. Todos as indicadores do setor

de construção e dados demográficos utilizados neste Estudo Técnico foram extraidos de fontes

consideradas confiáveis. Apesar de acreditarrnos que essas inforrnaçOes provêm de fontes

confiáveis, estes dados macroeconômicos, cornerciais e estatisticos não foram objeto de verificação

de forma independente.

Desta forma, quaisquer informaçöes financeiras incLuidas nesse Estudo Técnico não são, e não

devem ser consideradas, demonstracöes contábeis das Companhias. Os potenciais impactos

financeiros mencionados neste Estudo Técnico tern coma base, excLusivamente, informaçOes

1 40	 disponibilizadas pelas Companhias ate a data deste Estudo Técnico.

0 presente Estudo Técnico baseia-se em informaçOes pObticas no que tange ao entendirnento e

conhecimento do setor par parte dos consultores da APSIS e par informaçOes fornecidas petas

Companhias.

Ao prepararmos o Estudo Técnico, observando a tegislação e regulamentacão aplicáveis, nos, da

APSIS, não Levarnos em conta a impacto de quaisquer cornissOes e despesas que possam resultar da

consumacão da recuperacão judicial. Ademais, as cã(cutos financeiros contidos no Estudo Técnico

podem não resultar sempre em soma precisa, em razão de arredondamento.

Este documento não é, e não deve ser utilizado coma uma recomendacão ou opinião para as

credores das Companhias sabre se a transação é aconsethávet para quatquer credor ou sobre a

justiça (equidade) da transação (fairness opinion) do ponto de vista financeiro. Não estamos

aconsethando tais credores em retação a recuperação judicial. Todos as credores devem conduzir

suas próprias anáLises sabre a recuperaçâo judicial e, ao avaLiar a processo, devem se basear nos

seus práprios assessores financeiros, fiscais e legais e não no Estudo Tthcnico.

A etaboração de anáLises economico-financeiras, como as reatizadas no presente Estuda Técnico, é

um processo complexo que envotve julgamentos subjetivos e não é suscetivet a uma anátise parciaL

Estudo Tdcnico AP-0323/15 01	 3
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ou descrição resumida. Desse modo, a APSIS acredita que o Estudo Tétnico deve ser anaLisado como

urn todo, e a anátise de partes selecionadas e outros fatores considerados na eLaboração podem

resultar em urn entendimento incompteto e incorreto das conclusOes. Os resultados aqul 0021 79
apresentados se inserem excLusivarnente no contexto do Piano de RecuperacO Judicial e nao se

estendem a quaisquer outras questöes ou transaçOes, presentes ou futuras, relativas as Companhias

ou ao setor em que atiJarn.

o Estudo Têcnico é exciusivamente destinado as Companhias e não avatia a decisão cornercial

cabiveL a estas de realizar a transação, tarnpouco constitui uma recomendacão para as Companhias

e/ou seus credores (inclusive, sem LirnitaçOes quanta a rnaneira pela qual eles devem exercer seu

direito a vote ou quaisquer outros direitos no que tange a recuperacão judicial).

No presente Estudo Técnico, foram adotadas algumas premissas-chave, essenciais para o sucesso do

Plano de Recuperacão Judicial, informadas pela adrninistracão das Companhias. Caso não se

reaLizem, impactos relevantes no Piano de Recuperação Judicial podem vii a ocorrer. Tais premissas

são descritas em detaLhes no Capitulo 6.

Apresentamos, a seguir, o curriculo das pessoas fIsicas e juridicas envotvidas na elaboração e/ou

revisão do presente Estudo Técnico:

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - I-là rnais de 35 anos, a APSIS presta consuLtoria a

companhias do Brasil, America Latina e Europa em avaliação de empresas, marcas e outros

intangIveis, atém de reaLizar avatiação patrimonial de ativos, consultoria e negócios imobiLiários,

gestão de ativo imobitizado e sustentabilidade corporativa. Seguimos o padrão internacional cia ASA

- American Society of Appraisers (Washington, DC), através das normas do USPAP - Uniform

Standards of Professional Appraisal Practice, bern como as padrOes da ética. Samos mernbro do

IBAPE - Instituto Brasiteiro de AvaLiaçôes e Pericias de Engenharia, órgão de cLasse formado par

engenheiros, arquitetos e ernpresas habilitadas que atuarn na area das avaliaçOes e pericias, cujas

norrnas foram desenvolvidas de acordo corn as principios básicos das normas internacionais do IVSC -

International Valuation Standards Committee e UPAV - União Pan-Americana de Associaçöes de

AvaliaçãO, o comité internacionaL de normas de avatiação do IVSC, integrado par entidades

nacionais do continente aniericano que se dedicam a area de avatiação.

RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO - Sócio-fundador e ConseLheiro cia APSIS, e diretor do

Instituto BrasiLeiro de Executivos de Finanças (IBEF) desde 2001, perito judicial das varas civet e de

fazenda e professor da cadeira de Construção Civil da Pontificia Universidade Católica do Rio de

Janeiro (PUC-RIO).

Formação: Graduação em Engenharia Civil pela Pontificia Universidade CatóLica do Rio de Janeiro

(PUC-RIO). 136s-Graduacão em Engenhana Econômica pela mesha.

ANA CRISTINA FRANA DE SOUZA, ICVS - Consetheira da APSIS, atua ha rnais de 25 anos em avaLiação

de empresas, incluindo ativos tangiveis e intangiveis e consultoria imobiLiária. Diretora executiva e

fundadora do Comité Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) da ANEFAC e diretora e

professora do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (IBEF). Lecionou no MBA de Avaliação de
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Marcas da FGV e no Instituto de Engenharia Legal (IEL). Patestrante em diversas entidades, coma a

Comissão de Valores Mobitiários (CVM), a International Business Communication ( IBC), Licensing

Executives Society International ( LESI), o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), a Universidade do

Estado do Rio de .Janeiro (UERJ), o American Chamber (AMCHAM), entre outros. Responsáv& técnica

no Brasil do international Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA), par onde é

internacionatmente certificada coma avaLiadora corn a credenciaL ICVS - "international Certified

Valuation Analyst".

Forrnaçäo: Graduação em Engenharia Civil peLa Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ), corn pós-

graduaçäo em Avatiação de Empresas e Projetos e em Ciências Contábeis, ambas peta Escota de Pós-

Graduação da Fundação GetULio Vargas (EPGE - FGV). Cursou B y 201 e BV 202, do prograrna de

Business Valuation da ASA (American Society of Appraisers). Cursou a By 301 - Avaliação de Ativos

Intangiveis peLo institute of International Business Valuers (IIBV), joint venture da ASA corn o CICBV

(Canadian Institute of Chartered Business Valuators).

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA, ICVS - Vice-presidente Técnico da APSIS, atua ha mais de 14 anos em

avaLiação de empresas, inctuindo ativos tangIveis e intangiveis. Diretor executivo e fundador do

Cornitê Brasiteiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) da ANEFAC. ResponsáveL técnico no Brasil do

international Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA), par onde e

internacionaLmente certificado como avatiador corn a credenciaL ICVS - "International Certified

Valuation Analyst".

Formação: Graduaçào em Engenharia Mecãnica pela tjniversidade Federal Fturninense (UFF-RJ) em

1989 e mestrado em AdministracäO de Empresas peta Universidade Federal do Rio de Janeiro

(COPPEAD-UFRJ) em 1991. Auditor Eider ambientat certificado pelo Inmetro (15014001). Cursou By

201 e By 202, do programa de Business Valuation da ASA (American Society of Appraisers). Cursou a

To

	

	 By 301 - Avatiaçäo de Ativos IntangIveis pelo institute of International Business Valuers (IIBV), joint

venture da ASA corn o CICBV (Canadian Institute of Chartered Business Valuators).

RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO - Presidente da APSIS, atua no rnercado de consuttoria em

AvatiaçOes e M&A ha rnais de 10 anos. Experiência na coordenacãO de projetos, em especial

avaliação de açOes judiciais e passivos, e negociaçöes de fusOes e aquisiçOes. Já atuou na

coordenacäo de projetos na area de sustentabitidade, dentre as quais se destaca a desenvotvimento

de projetos pioneiros de créditos de carbono junta a ONU e dimensionamenta de passivos

ambientais.

Formação: Graduaçäo em Direito. Ms-Graduacäo lato sensu em Direito da Propriedade Industrial

peta FacuLdade de Direito da Universidade Estaduat do Rio de Janeiro (UERJ). Fez MBA em Gestão de

Negócios pelo Instituto Brasiteiro de Mercados e Capitais (IBMEC).

SERGIO FREITAS DE SOUTh - Vice-presidente de Novas Negócios da APSIS, possth experiência de rnais

de 23 anos na area de AvaliaçOes, Gestão de Ativo Imobitizado e Sistemas de Gestào Integrada ERPs

(Enterprise Resource Planning) e, também, Consultor de Projetos da FGV.

FormacO: Graduacáo em Economia peta Universidade Gama Fitho.

jyr	
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ANTONIO NICOLAU - Diretor da area de Business Valuation da Apsis. Atuou coma auditor externo em

uma ernpresa Big Four durante 10 anos e foi diretor de controtadoria de instituiçào financeira de

grande porte durante 9 anos

Formaçäo: Graduaçáo em Direito.

[1

a
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2, DOCUMENTOS RECEBi'DOS

o presente Estudo Técnico fol etaborado corn base em inforrnaçOes recebidas pelas Recuperandas e

seus assessores, na forma de documentos e entrevistas verbais corn 0 ctiente. As estimativas

utitizadas neste processo estão baseadas nos documentos e informaçOes, as quals inctuern, entre

outros, as seguintes:

• DemonstracOes financeiras auditadas das Recuperandas em 31 de dezembro de 2014;

• Dernonstraçöês financeiras da GALVAO ENGENHARIA e GALVAO PARTICIPAcOES em 31 de

marco de 2015, não auditadas;

• Fluxo de Caixa Projetado da Companhia GALVAO ENGENHARIA, elaborado peta equipe de

Valuation das Recuperandas e seus assessores financeiros;

FLuxo de Caixa separado par obra em andamento no portfótio das Recuperandas (backlog);

ReLatório de resuttado (receita e custos) de obras encerradas;

• PlaniLha com a sirnutação dos Balanços Pró-forma da GALVAO ENGENI-IARIA e GALVAO

pARTIcIPAcOEs pós cisão/cessão de ativos para a NEWCO e BaLanço NEWCO conternptando

todos as ativos e passivos cindidos, assim como todos as lançamentos contábeis pertinentes.

A data-base utilizada é 31 de marco de 2015, não auditada, e, portanto, podem haver

modificaçOes ate a efetiva operação de constituiçãO da Newco;

Matriz/tabeta das principals obras em andamento, corn as seguintes informaçOes:

• Home da obra;

• Percentuat de participação detido peto Recuperandas;

o Data da Contratação;

4	 o Previsáo de

o Orçamento da obra original e aditivado;

o Estágio de execuçäo das obras;

o Aditivos ao contrato;

o Valor das retençOes contratuals realizadas;

• Histograma de equipamentos; e

• Contingéncias e/ou prêmios.

• Amostra de retatório oriundo do sistema interno da cornpanhia (PGR - Piano de Gestão de

Risco) corn contingências orçadas dentro dos custos de cada obra;

• Planitha corn valor de contingências extraordinárias, oriundas de riscos macroeconômicos e

institucionais, atérn das contingências orçadas de cada obra (valores incLuidos no fluxo de

caixa da GALVAO ENGENFIARIA);

• Expectativa de oferta de venda da CAB Arnbientat; e

• Petiçáo inicial de pedido de Recuperaçäo Judicial das Companhias etaborado pelo escritório

de advocacia Galdino Coelho Mendes Advogados.

Estudo iäcnico AP032311501
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Tarnbém utiLizamos bancos de dados setecionados de terceiros para a obtençãO de informaçOes

financeiras, inctuindo:

• Bloomberg LP; e

• RetatôrioS do setor de construção civil.

3. DEscrnçAo DO GRUPO GAL VAO

o Grupo Gatvâo é urn grupo ernpresariat brasiLeiro, fundado ern 1996 corn foco no setor de

engenharia e construçäo. Atua&nente, a grupa possul urn portfolio diversificado, administrando e

executando urn arnpto nOmero de contratos nas areas de engenhaila, construçäo, sanearnento

básico e Oleo e gas.

o Grupo Gatväo está presente em 14 estados brasileiros, assirn corno no Peru, gerando receitas, em

2014, de R$ 4,1 bithOes e possuindo aproximadamente 12 mil cotaboradores.

A estrutura organizacional do Grupo Galvão é concentrada em sua holding, a GALVAO

pARTIcIPAcOES S.A., que consotida todos Os negócios do grupo. 0 gráfico a seguir representa a

estrutura do Grupo Ga[vão:

ffGALVAO
ENGENHARIA 5.A-

GALVAO
PAR11cIPAçOE5 sA

1001Ij GALVAO 0110 ft GAS
PARTIcIPAcÔES S.A.

100%	 CONCESSIONARIADE
RODOVIAS GALVAO

BR-153

66,58%	 COMPAIIHIA DE
) AGUAS DO BRAS -

CAB AMBIENTAL

100%	 GALVXO	 cAs

IOU [icNERGIA
p&wncip&çoEs 5.4.
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GAL VAO ENGENHARIA S.A.

A GALVAO ENGENHARIA é a primeira ernpresa do grupo, fundada em 1996, após cisão corn a empresa

Construtora Queiroz Gatväo S.A., e corn foco nas atividades de construcão e engenharia em

infraestrutura rodoviária, aeroviária, portuária, ferroviária e urbana. Hoje, a GALVAO ENGENHARIA

tarnbém atua em obras nas areas, entre outras, tie óleo e gas, ferrovia, energia e saneamento,

acumutando uma carteira de contratos de cerca tie R$ 6,7 bilhöes e urna receita tiquida de cerca tie

R$ 3,6 bithOes no final do exercicio do ano de 2014, sendo, portanto, a principal e rnais importante

ernpresa do Grupo Gatvão.

Entre as principals obras conctuidas peta empresa, pode-se citar:

a Aeroporto de Congonhas (SP);

a Arena Castetão (CE);

Refinaria de PaulInia (SP);

• Sistema Adutor (AL);

• Rodoanel Mario Covas (SP);

• Terminal Aquaviário da ILha Comprida - TAlC (Ri);

• Terminal da Bahia de Ilha Grande - TEBIG (RJ);

• Centro de Eventos do Ceará (CE);

• Ferrovia Norte-Sul (GO/TO); e

• Terminal tie Gas Natural Liquefeito (CE).

Atém disso, a GALVAG ENGENFIARIA possui diversas obras em andaniento, tais como:

• Ferrovia de IntegraçãO Oeste-Leste (BA);

• Metro São Paulo: Linha 5 LiLás (SP);

Anet Viãrio - Fortaleza (CE);

• Centro de Formação O[impica do Nordeste (CE);

• Transporte Urbano - Fortaleza (CE);

• Porto de Suape (PE);

•	 Porto do Recife (PE);

• Av. Roberto Freire (RN);

• Comptexo Petroquimico do Rio tie Janeiro (Ri);

•	 lJnidade tie Fertiflzantes III (MS); e

• Usina Hidroetétrica Beto Monte (PA).

GAL "o OLEO & GAS PARTICIPAcOES S.A.

A Ga[vão Oleo e Gas é 0 braço do Grupo Gatvão no segmento de prestação de serviços para a

indOstria tie extração e produção de petróleo e gas em Aguas profundas e seu surgimento esth

diretamente ligado a descoberta das reservas de petràteo do pré-sat.

-	 EnudoT6051r.1AP0L1501	 9
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A ConcessionáTia de Rodovias Galvão BR-153 fol criada para reatizar e administrar a concessão das

obras da Rodovia BR-153, decorrente do êxito em 2014 peta Galvo em LeiLão da ANn e já corn

obras em fase iniciaL.

Corn duração de 30 anos, o contrato prevê a recuperacão, dupticação e posterior adrninistração dos

624,8 km cia rodovia, entre as cidades de Anápotis (GO) e Aliança do Tocantins (TO). Durante o

periodo de concessão, serão necessários investirnentos da ordern de R$ 4,3 blihOes.

De acordo corn conversas corn a administracão da empresa, por motivos relacionados a dificuldade

. de obtenção de financiamento, a companhia está encontrando dificuLdades em dar continuidade nas

obras previstas no contrato de concessão. Em função da incerteza retacionada a capacidacle de

financiamento e inicio da operação da companhia, o ftuxo de caixa da concessão nâo foi

considerado no piano de recuperação da companhia, podendo representar urn upside para a GALVAO

PARTICIPAcOEs em caso de prosseguimento das obras.

COMPANHIA OF AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

A CAB AmbientaL é uma empresa do Grupo GaLvão, em sociedade corn 0 BNDES Participaçöes S.A.

(BNDESPAR), criada em 2006 corn foco em administrar concessOes e parcerias pUbUco-privadas na

area de saneamento básico nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e São

Paulo. Atuatmente a ernpresa detém 18 contratos e é responsávet p01 atender cerca de 6,6 mithOes

de pessoas, produzindo anuatmente cerca de 150 miLhOes de rn 3 de água e gerando receitas da

ordem de R$ 564,6 mithOes em 2014.

A GALVAO pARTICIPAcOES possui 66,58% de participação na CAB Ambientat. Conforme conversas

corn a administração da empresa, a participação da empresa na CAB Ambientat seth atienada corno

prernissa do piano de Recuperação Judicial e parte dos recursos será utitizada para pagarnento aos

credores, conforme premissas descritas no capitulo 6.

GAL VAO FINANçAS LTDA.

A Galvão Finanças é uma estrutura de gestão dos recursos das demais empresas do Grupo Gatvão.

lJrna prestadora de serviços para o Grupo Galvão dentro do próprio Grupo, sem ativos reLevantes ou

atividade financeira quo gere [Luxo de recebimentos para a GALPAR.

GAL VAO ENERGIA S.A.

A GaLvão Energia foi criada para ser o desdobrarnento empresariaL do Grupo Gatvão no niercado de

energia, corn a ideia de impLementar e operar pLantas para a geração de energia renovávet. A

GaLvão Energia chegou a contar corn quatro usinas para a produção de energia a partir de fonte

eôtica. Os projetos, porérn, foram atienados ainda em 2013, não havendo operação em curso.

P^r	
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4. RAZOES PARA A CRISE

No dia 25 de marco de 2015, em conformidade com a Lein * 11.101/2005, a GALVAO PARTICIPAçOES

S.A. e sua subsidiária GALVAO ENGENHARIA S.A. ajuizaram em titisconsórcio pedido de recuperação

judicial. 0 pedido visa a permitir a recuperaçào das Cornpanhias dentro de urn contexto de

renegociação de suas dividas e reestruturação de sua operação.

E importante eLucidar as razöes que tevararn a GALVAO pARTiclrAcoEs e a GALVAD ENGENHARIA a
crise e ao consequente pedido de RecuperaçãO Judicial. Baseado em inforrnaçOes forneciclas peta

Companhia, os principals motivos foram as dificuldades encontradas diante da crise econômico-

financeira, Levando a inadirnpLência financeira.

0 setor de construcäo é caracterizado peta atta necessidade de capital de giro e, em consequência,

do alto nivet de endividaniento das empresas. A GALVAO ENGENHARIA, maior empresa operacionat
do Grupo Gatvão, possui R$ 605 rnithOes de divida bancária, atérn de uma divida de
aproxiniadamente R$ 374 mithOes junto a seus fornecedores e R$ 21 rnuthöes a tItuto de verbas

rescisôrias de natureza trabaLhista.

Corn o agravamento da crise financeira brasiteira e o aurnento das taxas de juros de mercado, as
Companhias se viram obrigadas a aumentar seu endividaniento. Concomitantemente, houve urn
aumento da inadirnplência por parte de atguns ctientes, aLém do cancetamento de atgumas obras em

andamento, gerando altos custos de desmobilização e a dificutdade de alguns fornecedores em
curnprir o cronograma esperado, afetando, assirn, a capacidade das Recuperandas em cumprir Os

próprios cronogramas de contratos.

ALérn disso, o setor de óteo e gas, para o qua[ a GALVAO ENGENHARIA tern recenternente se
mobilizado para atender, foi fortemente afetado peta crise financeira e o baixo preço do barriL de

•	 petróteo, contribuindo para atrasos no recebimento de pagamentos e canceLamento de projetos,

principatrnente da empresa Petrobrás.

Por urn, a potitica de expansäo e diversificaçäo dos negócios do Grupo Gatvào gerou investirnentos
em diferentes setores, como o caso da BR 153, aumentando o endividamento e ainda não tendo a

retorno esperado.

Frente a esses fatores, o ftuxo de caixa da GALVAO ENGENHARIA, e em consequência da GALVAO
PARTICIPAcOES, foi severarnente impactado, cutruinando na incapacidade de efetuar o pagamento
de credores, a que ocasionou no rebaixamento da nota de risco da empresa e na incapacidade de

obter novas financiamentOs.

Nesse cenário, corn a agravamento da crise de Iiquidez, para proteger seus ativos e garantir uma
reestruturaçäo ordenada do suas operaçOes, a GALVAO PARTICIPAcOES e a GALVAO ENGENHARIA

optararn par pedir a Recuperaçáo Judicial.

Esti do Térrilcu AP-0323/15-01 	 11
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o setor de construçäo dviL abrange toda a gama de atividades que tern como finatidade a

construção ou desenvob,imento de estruturas como edificios, pontes, estradas, aeroportos,

habitação, entre outros. Seus subsetores inctuem as atividades de produçäo de materials de

construção, de construção pesada e de edificaçOes. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indóstria

da Construção (CBIC), em 2014 a construção civiL empregou cerca de 3 rnithôes de trabathadores

corn carteira assinada e contribulu para o PIB em cerca de R$ 284 bithOes no anode 2013.

o subsetor de construção pesada abrange atividades Ligadas a construçáo de infraestrtjtura

centrals de abastecimento de água, instalação de redes de esgoto e pavimentação de ruas,

vincutadas a estrutura urbana, atém de usinas de produçäo de energia e redes de distribuiçäo

elétrica e montagem de instataçOes elétricas. Comb o principal demandante destas obras é o setor

pübtico, o crescimento deste segmento está fortemente retacionado corn o investirnento pObLico em

infraestrutura. 0 gráfico abaixo apresenta a evotução da participacäo da Formaçäo Bruta de Capita[

Fisico no P18, dando uma medida do investimento fIsico feito na economia para o periodo.

Participaçäo da Fot,naço Bruta de capital Fixo no P16 a preços correntes

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1014

, PIDpc (ItS tgithóes)	 ---Participacão da FBCF (% P16)	 Fonte: ISGE

Antes do processo que resultou na atteraçào das re[açOes entre o Estado e o setor privado nos anos

1990, o segmento de construção pesada era majoritariamente financiado por recursos do Tesouro ou

p01 fundos ptiblicos, sendo estas tarefas posteriormente descentratizadas e detegadas para a

iniciativa privada através de diversos mecanismos como privatização, concessäo, permissão,

terceirizaçào, etc. Abaixo está apresentada a evotuçäo histórica do setor de construçáo civil no PIB

nacionat para 0 periodo de 2003 a 2013:

Evoluçáo historlca da particlpacào do setor do constnicao civil no P18
5.6%	 5,5%

nPIS construcao civit (RS bilhóes)	 .-t-ParticipaCäo (% P18)	 Fante: IBGE

ME A	 Csttjdn Técnicn AP 0323/15-01	 12
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De acordo corn estudo sobre competitividade The Global Competitiviness Report 2013 - 2014 do

World Economic Forum, 9 Brasil está posicionado em 114 0 na qualidade de sua infraestrutura em

gerat, dentro de urn universo de 148 palses. Para efeitos de comparacão, a Coreia do Sul, pals que

no iniclo dos anos 1980 estava em urn nIveL de desenvoLvimento inferior ao brasiteiro, está hoje

posicionado em 23 0. Consequenteniente, pode-se inferir que ha ainda rnuito espaço para a methoria

da inlraestrutura no processo de desenvoLvimento nacionaL. Na tabeta a seguir está apresentado urn

comparativo entre a quatidade da infraestrutura de diversos setores.

Infraestrutura

em geral	 Estradas	 Ferrovias	 Portos

Brasil	 114°	 1200	 1030	 1310

Argentina	 1200	 1030	 1060	 99

ELJA	 19°	 180	 170	 160

Transporte Oferta de

aéreo	 eletricidade

123°	 76°

111°	 116°

-	 :	 -
18°	 30°
Fonte: World Economic Forum

Segundo a C8IC, a receita bruta das 6 maiores ernpresas do setor atingiu aproximadarnente R$ 34

bithöes no ano de 2014. Nos gráficos abaixo estão representadas as participaçOes na receita bruta

entre as 6 rnaiores construtoras nacionais e o crescirnento anuaL real do vaor adicionado do setor,

corn urna taxa cornposta media de 3,6% no periodo de 2003 a 2013.

Participacäo cia receita bruta entre as 6
maiores construtoras

Foote: CU/C

Crescirnento anual real do valor adicionado ia construcäo civil

6,6%

CAGR 3,6% 
fl;	 4,7%	 4,9%	

3,6%

2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Foote: JBGE

rr
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CUSTOS 114 coNsTRuçAo CIVIL

A [egistaçào vigente demanda que os Sindicatos da IndC,stria da Construção tenham a

responsabiLidade de caLcutar e fazer a divulgação periódica do Custo Unitário Básico (CUB) da

construçäo civil. 0 CUB tern corno objetivo servir de parãmetro para o custo por metro quadrado

dos imóveis, sendo utitizado tarnbém como urna proxy indicadora dos custos cia construçäo civil em

geral. No anode 2014, o CUB atinglu urn valor de R$ 1.089 por metro quadrado, frente a urn valor

de R$ 824,5 por metro quadrado no ano de 2010, representando urn crescimento nominal de 32%. A
maior atteraçào em sua composição decorreu do aumento da participaçäo do custo da mao de obra,

pressionado peLo mercado de trabaLho aquecido e pelos ganhos reals no saádo médlo no perlodo.

Participação dos componentes do Custo
tiniátrio Básico da construção - 2014

Participaçao dos cornponentes do custo
lirtiátrio Básico da construçäo - 2010

3,7%0,15%

• Material

eModeobra J[RP508275
oespesas	 rm2
administrativas
Equipamento—'S

• Material

eMão de obra

-Desp.sas
administrativas

• Equipamento

Fonte: CBIC

Abaixo está apresentado 0 gráfico corn a evoLuçáo histórica do Indice de Custos da Construçáo

(INCC) em comparaçäo corn o Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IF'CA) corno urna rnedida cia

perda do poder de compra da moeda. Os dados para 0 periodo entre os anos de 2003 e 2014
mostram ctaramente urn aumento real nos custos da construçäo, atirigindo urn crescimento real de49.1%.

213_I

11,5%

I

Evoluçäo Histórica do INCC e IPCA
(jan. 2003 = 100)

233.0

201.3215 I

	

1412	

113,9

126.1	
IU12	

II .6%

6.4% 5,1% 6.1%	•5,as%
C 	 46%	 - 4,6%a — 

•	 ¶i. 	 7.0% 7,2%

2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014

yr. INCC • % var. IPCA -.- WC —c-'- IPCA Foote: lOGE, PEA

Esludo Téc q ico AP-0 3 23145 01	 14

A



• Constrocac
• lndist,ia de materials
• Comértlo de materials

Seivicos
aMâquinas e equipamefltos
t Outros fornecedotes

Apsis .a2021 90

CADE!A PRODUTIVA

A cadela produtiva da construção CIVIL abrange uma gama de atividades intersetorlais que poderQrO 10 7
divididas nos seguintes grupos:

PRODUTORES DE /Vt4TERIAS PRIM.45 BASICAS: areia, madeira, aço, cimento e produtos

qulmicOs;
PRODUTORES DE MATERIAlS, COMPONENTES E SISTEMAS CONSTRUTIVOS: concreto,

tubos e conexOes, fiação, tintas, vidros e materials de acabamento;
• FORNECEDORES DE SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: projetos, consultoria,

topografia, sondagens, marketing e vendas;

a FOR NECEDORES DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS; e

• PRODUTORES DE BENS FINALS: edifIcios, sistemas de infraestrutura (transporte, energia,

saneamento, etc.), estrutura de processos industrials.

0 gráfico a seguir apresenta a retação no processo produtivo da construção civil, entre estes grupos:

o gráfico abaixo apresenta a participação de cada instância da cadela produtiva cia construção civil

na sua cornposiçãO:

Composição cia cadeia produtiva da construção

6% 2%2%

fonte; CB!C
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CONJUNTURA DA coNsTRuçAo CIVIL
	 000108

De acordo corn a CNI, Confederaçào NacionaL da IndUstria, o Indice de Intenção de Investimento no

setor de construçäo civil caiu no inlcio de 2015, em retação ao mesmo periodo do aria anterior.

Urna sondageni reatizada peLa CMI mostra o seguinte nivet de atividade efetivo-usual para o

segrnento de construçào civil desde dezembro de 2009:

Nivel deAtividade da Indástria de Construçäo

	

60,00	 AdrrmdOUsUaI
39,9

	

45,00	 45.6

	

40,00	 42,3	 42,3
35,00 AbaixodnUsu,I
30,00
25,00

20,00

.0 O fl	 '0 0' r'4	 '0 0' r-1	 .0 0' P4	 '0 0'
0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Fontc CHI

Em 2013, estudos afirmam que a cadeia produtiva de construção gerou urn valor adicional de R$

349,2 bilhöes e cerca de 14 mithOes de empregos no pals. Neste processo, foram consumidos R$

368,1 bithoes em bens e serviços. ParS, em novembro de 2014, o setor enIrentou queda do rivet

de atividade, redução no nómero de empregados e recuo na utihzação da capacidade operacionat

em comparação corn o inicio de 2014, conforme aponta a Confederação Nacionat da Nacionat.

De acordo corn a Secavi-SP (Sindicato de Ilabitação), o setor foi impactado peLa atividade mais fraca

do setor imobi[iário e das obras de infraestrutura, atém do fato de as investirnentos terern sido

cortados devido a fatta de mao de obra qualificada, ao fato dos custos terern continuado em atta

rnesmo corn a cenário mais fraco do setor e devido ao empresariado não enxergar o crescirnento

suficiente da demanda.

Para 2015 é esperado que o cenário de queda no ntmero de empregos e aumento nos preços se

mantenha, causando uma queda nas rnovirnentaçOes. 0 mapa abaixo apresenta a queda no nCirnero

de empregos no setor por regiáo em fevereiro de 2015, cornparado corn janeiro do mesmo ano:

KWUM
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6. PREMISSAS-CHAVE DO PLANO DE NEGOCIOS DA COMPANHIA 	
000109

Como mencionado na lntroduçâo do presente Estudo Técnico, o piano de recuperaçãO da GALVAO
PARTIcIPAc0ES e da GALVAO ENGENHARIA está pautado em algurnas premissas-chave. Cumpre
ressattar que o presente docurnento poderá ser revisto a firn de ref letir novas prernissas. São estas:

• CONSOLIDA ç.40 1145 DIVIDAS DA GAL VAO pARTICIPA cUES E GAL VAO ENGENI-SARIA: As

Companhias apresentaram em conjunto o pedido de Recuperação Judicial. Assirn, para
efeitos de renegociação das dividas corn os credores e para fins do piano de pagamento
proposto, Ioi considerada a divida consolidada dessas duas empresas, atingindo

•	 conjuntamente urn valor total de R$ 1,7 biLhOes.
• VENDA DO AT! VU COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL: Hoje, corn 66,58%

do capital social pertencente a GALVAO PARTICIPAcOES, a CAB Ambiental será alienada,

conforrne descrito no piano da recuperação.
• VENDA DO AT! VU PEDRE!RA: Tarnbém está considerado no piano 0 desinvestirnento ern

uma Pedreira filial da GALVAO ENGENHARIA locaLizada no rnunicipio de Arujá/SP, conforme

descrito no piano de Recuperação Judicial.
ANIJENC!A DOS CREDORES PARA TRANSFERENCIA DAS DIVIDAS A NEWCO: 0 piano de

pagamento aos credores prevé que, após a consoticlação das dividas da GALVAO
PARTIcIPAcOEs e GALVAO ENGENI-IARIA, uma nova ernpresa, Newco, seth criada a firn de se
tornar detentora das dfvidas concursais. A criação da Newco, a transferéncia da divida e a
estrutura de pagarnento estáo previstas no piano de Recuperação Judicial e, uma vez
aprovado ern Assernbieia Gera[ de Credores, Os credores estão cientes e concordam corn a

nova estrutura a ser criada.

PROPOSTA DE PAGAMENTO CaM RE0RGANIzA cÁO DE AT! VOS E PASS! VOS

CDe acordo corn o Piano de Recuperação Judicial elaborado pelas Cornpanhias e seus assessores, e
conforrne o end ividamento das rnesrnas, a proposta de pagamento da divida dar-se-á conforme o

descrito abaixo.

Para pagarnento aos credores das cornpanhias GALVAO PARTiCIPAcOES e GALVAO ENGENHARIA, a
adrninistracão da empresa e seus assessores estão propondo unia reorganização societária das
empresas em Recuperação Judicial.

Como primeiro passo proposto, seth criada urna empresa velculo, denorninada neste docurnento de
NEWCO. Essa empresa seth titular de todas as obrigaçOes corn os credores concursais e dos ativos
que serão utiLizados para satdar esses passivos.

Como prirneiro passo, seth criada urna empresa através da cisao da GALVAO ENGENHARIA, a qual
deterá parte dos ativos da GALVAO ENGENHARIA, bern como as respectivas dividas. Os recebIveis
vão acompanhados com a provisão do imposto a recoLher deste crédito, urna vez que o irnposto é
diferido, e os passivos cedidos serão as dividas corn bancos, fomecedores e provisOes de tributos
diretos e indiretos. Corn essa estrutura, a GALVAO ENGENHARIA ficará Livre de dIvidas para
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continuar sua operação. A emissâo futura de tituLos, prevista no ptano de recuperacaQQQ'Z Jo
observar a Legistação vigente, 0 que não é objeto deste estudo.

Segue abaixo a movirnentacäo que ocorrerá no balanço da GAIVAO ENGENI1ARIA, corn a cisão e
cessão propostas. A data-base utitizada é 31 de marco de 2015, näo auditada, e, portanto, podern

haver modificacôes ate a efetiva operação de constituicào da Newco:

rRME

Caixa e ejivalenteS de caixa
Contas a receber e outros recebiveis
Estoques
Impostos e contribuicbes
Adiantarnento a fornecedores
Mantidos para venda
Despesas antedpadas

Contas a receber e outros
Despesas Antecipadas
Creditos TributáriOs

Gatvâo Logistic
CAB Alto Tiete
Gatvão Engenharia Peru
Galváo CoricessOes Rodoviárias

Fornecedores e outras contas a pagar
ErnpréstirnOS e financiamentOs
Debentures
Partes Relacionadas
ProviSOes e encargos trabathistas
Obrigaçoes fiscais
Adiantamentos do clientes

Fornecedores e outras contas a pagar
Enipréstimos e financiamentos
Debentures
obrigacOes fiscais
Imposto de renda e contribuicão social diferida
Provisão para contingéncias
Provisão para perdas em investinientOs

Capital Social
Reserva do Lucros
Aiuste deAvaliacão Patrimonial

	

.161.942	 1.027.641
49.004

	

2.061.898	 658.134
230.905

56.538

	

100.043	 29.189

3.870

7.708
7.494

66.782
(313)

38.109
3.779

25.206

150.902
4.894

	

278.218	 25.671

	

119.618	 1.250

	

96.300	 -
75.978

	

200.941	 69.608

	

508.704	 146.825

	

562.566	 104.228

	

106.550	 56.291

	

100.000	 -

	

356.016	 837
32.386
14.713

	

21.108	 808.805

	

21.108	 878.428
(135-101)

65.478
t47:d5t3
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2.720.033
230.905

56.538
129.233

3.870
81.486
66. 285

7.708
7-494

6 6.782
(313

38.109
3.779

25.206

150.902
4.894

1.99 6.940

303.889
120.868
96.300
75378

270.549
655-529

S66. 794

162.841
100-000

35 6. 853
32.386
14.713

829.913
899. 536

(135.101
55.478
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-	 93.144
-	 10.061

1.894
-	 423

39.612
-	 39.612
-	 1.356.652
-	 988.922
-	 6.241
-	 178.457

8.931
23.665

-	 142.511
-	 7.925

21

'6.381	 80.881
-	 77.991

76.381
-	 358
-	 55
-	 2.477

5 94. 136
(670.5 17

8.750
670.517

741.659
312.492
418.350

10.817

a
Apsis aa.

Após dsâo dos ativos e cessão das dividas da GALVAO ENGENI-IARIA, a Newco assumirá as diviUoIh

GALVAO PARTIcJPAcOES, também em recuperação judicial. Nesse mesmo momenta, a Recuperan^ 1 .t
assume compromisso intercompany corn a NEWCO, no montante de R$ 670.517 mil.

Caixa e equivatentes de caixa
Contas a receber e outros recebiveis

.	 Impostos e contribuiçOes a recuperar
Adiantaniento a fornecedores

a receber e outros

Gatvão Engenharia
Gatvao Financas
CAB Ambientat
Gatvão Energia ParticipaçOes
GaLväo OLeo e Gas
Concessionárias de Rodovia Gatvao BR-153
Agio - Concessionária de Rodovias Gatvão BR -153

Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstirnos e financiamentos
ProvisOes e encargos traballuistas
ObrigaçOes fiscais
Adiantamentos de ctientes

Empréstimos e finandamentos
Partes Retacionadas

Capita Social
Reserva de Lucros
Ajuste de AvaLiação Patrimonial

105.522

10.061
1.894

423
39.612
39.612

1.356.652
988.922

6.241
178.457

8.931
23.665

142.511
7.925

21

15 7. 262
77.991
76.381

358
55

2.477
602.8a6
602.886

741.659
312.492
418.350

10.817
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oEscplçAo DOS A TIVOS E PASSIVOS !NCORPOR4DOS PELA NEWCO

-Abaixo retatarnos, corn maiores detathes, todos os ativos e passivos que compoe a NEWCO apos ur

passos retratados no capItulo anterior:

• CON TAS A RECEBER PETROBRAS: Referem-se ao "Contas a Receber" de serviços prestados
A Petrobrás. 0 valor total de recebiveis da Petrobrés, conforme consta no balanço acima, é

acima de R$ 2 bilhôes.
o valor acirna foi retirado dos registros contábeis das Recuperandas, sendo que os
procedimentos de validaçäo junto aos contratantes corn relação ao percentuat de conctusão
das obras, vaLores devidos e eventuais aditivos contratuais não fizeram parte do escopo
deste estudo.

• AL(ENAçAO DA CAB: Conforme descrito no piano de Recuperação Judicial, a GALVAO
PARTIcIPAç0ES alienará as açôes detidas na CAB Ambiental para cumprimento das
obrigaçOes junto aos credores.
Como a GALVAO PARTICIPAçOES encontra-se em Recuperação Judicial, a eficácia desta
operação está sujeita as seguintes condiçöes: (i) os credores da ernpresa devem aprovar o
Piano de Recuperação das Companhias; e (ii) o JuIzo cornpetente pelo julgamento da
Recuperação Judicial deve homologar o Piano de Recuperação;

• OEST!NAçAO DOS RECURSOS DA AUENAçA0 DE AT! VOS: Conforme previsto no piano de
Recuperação Judicial, Para fins de fortalecimento de caixa, absotutamente imprescindivet
para o desenvolvimento das suas atividades (dada a intensa necessidade de capital de giro),
as Recuperandas reservarão pra 51 0 valor equivatente a urn terço do valor resultante da
alienaçao da participação da GALPAR na CAB Arnbiental (valor este que deve ser
considerado como o valor liquido após o pagarnento dos eventuais tributos incidentes sobre
a operacão) mais o valor referente ao pagamento dos Credores Trabathistas, dos Credores•. 
Quirografários A e dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A (definição
conforme piano de Recuperação Judicial).
PASS! VOS: Os passivos que serão transferidos a NEWCO, que somados atingem cerca de R$
1,7 bithöes, são representados peta divida das Recuperandas corn bancos e fornecedores.
Este item seth methor exemplificado no capituto de Anátise do Endividamento.
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Apôs as reorganizacOes societárias da GALVAO PARTICIPAcOES e GALVAO ENGENHARIA, a NEWCG

que receberé as ativos e passivos, será urna empresa investida da GALVAO PARTICIPAçOES e

permanecerá corn Os seguintes vatores em seus registros:

AT I VO
	 2.828. 349

Ctientes - Petrobras
	 2.061.898

Adiantarnento de Fornecedor
	 100.043

Crédito GaWão Participaçbes
	 670.517

[1
Banco Gatväo Engenharia

Fornecedor
	 374.486

Provisão para Impostos
	 200.941

Partes Retacionada
	 96.300

!RPJ/CSLL diferidos
	 356.016

Adiantarnento Clientes
	 508.704

Banco GaLvão Participaçö
	 670.517

soda[
	 21.108

Ocorrida a reorganizaçâo exposta acirna, Levando em consideração os pontos levantados nas

premissas-chave, o organograma do Grupo Gatvão resuLtante seria da seguinte maneira:

Para fins de pagamento das dividas da NEWCO, a proposta da adrninistraçãO e dos seus assessores,

quando reatizada a estrutura organizacional acima, é fazer urn rnecanisrno de cash sweep, isto é,

todo excesso de caixa gerado será vertido para pagar as dividas. Por se tratar de uma empresa

veiculo sem operação atguma, qua(quer entrada de caixa que acontecer na NEWCO será utilizada

para pagamento dos clébitos. Todos os pagamentos aos credores ocorrerào sornente após a quitaçào

do todos os tributos incidentes no recebimento dos ativos acirna retacionados.

a
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Conforme Lançamentos contábeis demonstrados acima, podemos perceber que 0 moritante & ( O1 14
dos ativos aportados na NEWCO supera o montante de passivos transferidos. No entanto, cabe

ressattar que o valor e o fLuxo desses recebiveis podem sofrer atteraçOes de acordo corn os riscos

inerentes a realização de cada ativo, como, por exempo, Os riscos associados aos processos

judicials em curso e futuros.
Ainda, conforme o piano de Recuperaçäo Judicial, considerar-se-ãO integral e irrevogavelmente

quitadas as dividas da NEWCO, e o Partes Reacionadas entre GALVAO PARTICIPAcAO e NEWCO, na
data em que todos os ativos descritos acima forern materiatizados (independentemente dos vaores
efetivamente obtidos), ainda que todos os recursos originados, se somados, sejam em valor inferior

ao valor da divida.
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7. PREMISSAS OPERACIONAIS DA GAL V.40 ENGENHAR!A

Urn dos objetivos da reestruturação exposta acirna é, aLém de pagar todos as credores, garantir a

continuidade da GALVAO ENGENHARiA e garantir 0 atendirnento de tocios seus stakeholders.

Partindo do baLanço pré-forma da GALVAQ ENGENHARIA, apresentamos abaixo as projeçäes de fluxo

de caixa da companhia, para demonstrar que corn a reestruturacão financeira proposta a companhia

poderá gerar caixa e ter resultado positivo no futuro.

RECEITAS

Após as sinaUzaçbes de desaceleração do Brasil, o mercado ticou mais cautetoso para concessào de

S crédito, afetando diretamente empresas corn grandes projetos, e dentre essas empresas estão as

Recuperandas. Corn a queda na oferta de empréstirnos e financiarnentos a Companhia se viu forçada

a reduzir o nOmero de obras, abandonando projetos que jA tinharn se iniciados e recusando novas

contratos. Então, para a projeçäo de receitas do ano de 2015, anode partida das projeçOes de fluxo

de caixa, foram consideradas as entradas de caixa sornente do backlog da empresa, isto e, de

projetos já firmados antes da data-base. Foi considerado, em 2015, que a GALVAG ENGENHAIA terá

uma receita de R$ 953.455 miLhôes, 76,7% menor que a receita registrada em 2014.

Considerando a duração media das obras de 30 meses, em 2016 as Recuperandas estimaram a fase

final e finaUzação de rnuitos projetos, ainda seguindo a premissa de nao iniciar novas obras nesse

perlodo. A receita para 2016 foi estimada em R$ 660.835 milhOes, considerando reajuste da inflaçäo

nos contratos, faturarnento este 30,7% menor que ode 2015. Para a projeção de receita de 2017 a

administração considerou o ajuste da inftação nos contratos (backlog) existentes, e considerou

tambérn o inicio de novas obras, resuttando em urn aurnento real de receita para a companhia

(aurnento na receita de 9,2%, com R$ 721.499 mithOes). Sob a mesma premissa de 2017, a

S	
Companhia prevé uma receita de R$ 793.649 miihOes em 2018, um aurnento de 10,0% se comparado

com 0 ano anterior.

Do ano de 2019 para frente, a empresa, conservadorarnente, considerou urn crescirnento

inftacionário de 6,0% ao ano para seu faturarnento, projetando que não haveria arnpliaçOes da

atuação das Recuperandas a Longo prazo.

CUSTOS DIRETOS

Custos diretos são custos diretarnente retacionados a obra, ou seja, custos de mw de obra direta,

rnáquinas e equiparnentos, areia, brita, entre outros.

Apesar de não considerada peta administracão a operação da BR 153, conforme já explicitado no

item 3, no ftuxo foi estiputado um custo anuaL Para a rnanutenção da rodova, a tim de garantir que

o Grupo Gatvao nao perca a Licença sabre essa concessão.

CUSTOS INDIRETOS

Dentro dos custos indiretos, tém-se as custos que nao podem ser atocados sornente em urna frente

de serviço, como o pessoat especializado (engenheiro de obra, supervisor, responsávet técnico petas
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faturas e contratos, responsévei pe(o suprirnentos e medição), Os custos corn manutenção do

canteiro de obra, refeição, água, entre outros.

Dentro dos custos indiretos, tambérn se encontra urna estirnativa de possiveis contingéncias

relacionadas a processos judiciais trabaihistas, custos juridicos, acidentes de trabatho e risco de

engenharia e responsabitidade CIViL, entre outros. Todas essas contingéncias identificadas são

muttiplicadas peLa probabiLidade de ocorrência das rnesrnas. Esses dados são catcutados de acordo

corn o sisterna PGR (Plano de Gestão de Riscos) da cornpanhia.

CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE CADA OBRA

Em aLgurnas obras, a ernpresa estima aLguns custos adicionais que podern ocorrer ao término dessas

obras. Dentre os custos poss(veis, tern-se os custos de refazer urna parte do serviço, custos

retacionados a desrnobitizacão da obra, custos de paratização devido as chuvas ou outros fatores,

custos de processos trabaihistas retacionados ao fin-i do projeto, etc.

A prernissa que a administração da companhia costurna adotar para essas possiveis contingéncias é

urn percentuaL de 2 a 5% do valor total do contrato da obra.

CON T1NGENC!AS MACRO

Estas contingências são retacionadas a riscos macroeconömicos ou inerentes a própria atividade do

grupo. Seguem abaixo atguns exempLos dessas possiveis contingências:

Riscos de paralizaçbes das obras devido a mudanças orçarnentárias dos clientes que aterarn

substanciatmente 0 nivet de atividade previsto nas premissas inicials, aLterando

sobremaneira o equitibrio econôrnico-financeiro do contrato, ou mesmo de

paratizaçóes/postergacOes da obra devido a troca de prioridades de investimentos dos

clientes.

• Riscos reiacionados as condiçOes do ambiente de trabaLho e no ambiente institucionat, não

previstas no orçarnento iniciat, corno alteraçdes na Legistação ern gerat, greves, rnovirnentos

e paraiisaçOes que possam afetar o andamento dos projetos e consequentemente suas

margens.

Riscos retacionados a atteração do pedido iniciat do cliente, como por exempto quando ha

atuaiizaçao tecnotógica do produto e atrasos burocráticos na forrnatização dessa

rnodificação soticitada, no processo interno do cLiente, causando atrasos nas nediçöes e

pagarnentos durante 0 andamento dos projetos. 0 mesmo acontecendo Para mudanças

técnicas necessârias que garantam major segurança e sotidez as obras, ou ainda situaçöes

imprevistas e imprevisiveis que não estão na anáLise de risco, o PGR - Piano de Gestão de

Risco do projeto.

DESPESAS OPER,4CIONAIS

A projeção considera as despesas corn o pessoaL administrativo atocado na holding GALVAO

PARTICIPAçOES como despesa do grupo e, por isso, o resuitado consotidado deve inctuir estes

desembotsos de caixa na verificação do satdo disponivet final. Para fins de projeção, as despesas

corn pessoat da GALVAO PARTICIPAçOES e da GALVAO ENGENHARIA foram consolidadas de modo a

Estudo Técnico AP-03231 15-01 	 24



Apsis S?2oo
facititar a compreensâo. Os custos corn o pessoaL foram estimados de acordo corn pre4tLADcLl 7
companhia e segundo o cargo e satário de seus funcionários.

No final de 2014, como parte da reestruturação das Coinpanhias, o Grupo Gatvão iniciou urna
reforma em seu quadro de funcionários e redução da sua estrutura administrativa, reduzindo
consideravetmente Os custos cam pessoat administrativo alocados na holding. Segundo informaçôes
da administração da ernpresa, esta reorganização já está praticarnente finalizada, tendo sido feitas
quase duas mit demissOes nesse periodo. As despesas do ano de 2015 são impactadas peto custo de
demissöes e despesas referentes ao processo de Recuperação Judicial.

CUSTOS DE REESTRUTURA cÁO

aAs Recuperandas consideraram na projeçao de fluxo de caixa desembolsos referente ao processo
reestruturação e recuperação do grupo.

INVESTIMENTOS

Os investimentos estimados na projeção de ftuxo de caixa das Recuperandas focam na manutenção
dos equipamentos hoje existentes nas obras, e na aquisição de novas máquinas para obras futuras.
Para a estimativa do ano de 2015, a administração tern cornpromisso assumido corn financiarnento
de Finame e/ou Leasing, da ordem de 19,0 mithoes e prevê uma recuperação corn Locação interna
da ordem de 10,0 mithôes, rernanescendo um satdo a ser investido na ordern de R$ 9 mithôes. Nos
anos seguintes, seguindo o mesmo conceito, o investirnento necessário para maquinários fol previsto
em R$ 8,1 mithOes para 2016 e R$ R$7,3 rnilhOes em 2017. A partir do ano de 2018 em diante, foi
projetado urn investimento de caixa para irnobitizado na proporçäo media de 0,4% do faturarnento
ao ano.

CAPITAL DE GIRO

H - Para a projeção do capital de giro, foi considerado o cicto financeiro histórico da companhia de 60
1 (sessenta) dias sobre o faturarnento. Para o cálculo da necessidade de capital de giro dos anos de

2015, 2016 e 2017, a adrninistração desconsiderou a capital de giro da obra de Belo Monte, pois o
consórcio da construção se sustenta sern necessidade da injeção de capital de giro por parte das
Recuperandas.

IMPOSTOS

A GALVAO ENGENHARIA é tributada no regime de Lucro real, portanto para a projeção de fluxo
futuro de caixa, projetado peta Companhia, (ci apticada uma aLiquota de 34% sobre as itens que
cornpOem a base fiscal.

DESEMBOLSO AO5 CREDORES

Na aprovação da proposta de Recuperaçâo Judicial referida, as Recuperandas vão garantir a
pagarnento dos trabaLhadores listados na classe I e urn minima aos seus credores, Listados nas
classes III e IV. Portanto, foi provisionado no fluxo de caixa projetado a desembotso de R$ 6,3
milhOes no anode 2015 e R$ 21,5 milhOes no ano seguinte para cumprir essa promessa. Os recursos

EsttidoTécr,icoAP-0323/15-0l	 25
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