
 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019. 

 
Nº do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
 
Partes: Autor: SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS I S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS II S.A. 
Autor: SETE HOLDING GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL TWO GMBH 
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA 
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS 
Embargante: BANCO BRADESCO S/A 
Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS 
 
Destinatário: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e os 
credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das propostas 
informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h do dia 
28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações financeiras 
juntadas aos autos. 
Øþ 

7676

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 11/02/2019 17:56:28
Local: TJ-RJ



 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019. 

 
Nº do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
 
Partes: Autor: SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS I S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS II S.A. 
Autor: SETE HOLDING GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL TWO GMBH 
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA 
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS 
Embargante: BANCO BRADESCO S/A 
Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS 
 
Destinatário: VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e os 
credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das propostas 
informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h do dia 
28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações financeiras 
juntadas aos autos. 
Øþ 

7677

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 11/02/2019 17:56:30
Local: TJ-RJ



 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019. 

 
Nº do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
 
Partes: Autor: SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS I S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS II S.A. 
Autor: SETE HOLDING GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL TWO GMBH 
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA 
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS 
Embargante: BANCO BRADESCO S/A 
Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS 
 
Destinatário: ANDRE VASCONCELOS ROQUE 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e os 
credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das propostas 
informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h do dia 
28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações financeiras 
juntadas aos autos. 
Øþ 

7678

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 11/02/2019 17:56:31
Local: TJ-RJ



 

1195 

Poder Judiciário 
Rio de Janeiro 

Cartório da 3ª Vara Empresarial 
 

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019. 

 
Nº do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
 
Partes: Autor: SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS I S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS II S.A. 
Autor: SETE HOLDING GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL TWO GMBH 
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA 
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS 
Embargante: BANCO BRADESCO S/A 
Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS 
 
Destinatário: BRUNA MEYER 
 
 
 
  
 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e os 
credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das propostas 
informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h do dia 
28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações financeiras 
juntadas aos autos. 
Øþ 

7679

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 11/02/2019 17:56:32
Local: TJ-RJ



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 11/02/2019 e foi publicado em 13/02/2019 na(s) folha(s) 171/173 da edição: Ano 11 - n° 109 do

DJE. 

 

Proc. 0142307-13.2016.8.19.0001 - SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS, Administrador Judicial:

LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA (Adv(s). Dr(a). GUSTAVO BANHO LICKS (OAB/RJ-176184),

Dr(a). SERGIO BERMUDES (OAB/RJ-017587), Dr(a). MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA (OAB/RJ-

059384), Dr(a). MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA (OAB/RJ-063975), Dr(a). MARCELO LAMEGO

CARPENTER FERREIRA (OAB/RJ-092518), Dr(a). LEONARDO JOSÉ DE CAMPOS MELO (OAB/RJ-123611),

Dr(a). RICARDO LORETTI HENRICI (OAB/RJ-130613), Dr(a). FERNANDA MEDINA PANTOJA (OAB/RJ-125644),

Dr(a). THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ (OAB/RJ-178816), Dr(a). EDUARDA DE TOLEDO SIMONIS (OAB/RJ-

200986), Dr(a). MARCIO KOJI OYA (OAB/SP-165374), Dr(a). MARCIO KOJI OYA (OAB/RJ-200122), Dr(a).

LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO (OAB/RJ-175354), Dr(a). GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO (OAB/RJ-

041245), Dr(a). MILENA DONATO OLIVA (OAB/RJ-137546), Dr(a). EDUARDO BOCCUZZI (OAB/SP-105300), Dr(a).

MÁRCIA ALYNE YOSHIDA (OAB/SP-164474) X Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS (Adv(s).

Dr(a). MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO (OAB/RJ-058049), Dr(a). MARCOS PITANGA CAETE

FERREIRA (OAB/RJ-144825), Dr(a). THIAGO PEIXOTO ALVES (OAB/RJ-155282), Dr(a). RENATA CARDOSO

DURAN BARBOZA (OAB/RJ-126682), Dr(a). LEONARDO GRECO (OAB/RJ-021557), Dr(a). PAULO CEZAR

PINHEIRO CARNEIRO (OAB/RJ-020200), Dr(a). LEONARDO FARIA SCHENK (OAB/RJ-123888), Dr(a). DARWIN

LOURENCO CORREA (OAB/RJ-112989), Dr(a). MARCOS TANAKA DE AMORIM (OAB/SP-252946), Dr(a).

ANDERSON SOARES DA SILVA (OAB/RJ-120220), Dr(a). DOMINGOS FERNANDO REFINETTI (OAB/SP-046095),

Dr(a). NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/RJ-136118), Dr(a). ISABEL BONELLI WETZEL (OAB/RJ-

204938), Dr(a). FERNANDA LIMA FRANÇA PIERSANTI (OAB/RJ-217228), Dr(a). NELSON WILIANS FRATONI

RODRIGUES (OAB/SP-136118), Dr(a). THIAGO BRESSANI PALMIERI (OAB/SP-207753), Dr(a). NELSON WILIANS

FRATONI RODRIGUES (OAB/SP-128341), Dr(a). VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO (OAB/RJ-165488), Dr(a). ANDRE

VASCONCELOS ROQUE (OAB/RJ-130538), Dr(a). BRUNA MEYER (OAB/SP-337061)Despacho: Defiro o requerido

pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e os credores sejam informados sobre o

erro material referente ao horário da abertura das propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs

Continuadas, que será às 17:30h do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das

demonstrações financeiras juntadas aos autos. 

 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2019 

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7680



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCOS TANAKA DE AMORIM foi regularmente intimado(a) pelo

portal em  12/02/2019, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7681



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 14/02/2019

Data 14/02/2019

Descrição CERTIFICO que transitou em julgado a r. sentença de

fls.7102;

CERTIFICO que dei cumprimento ao que determinado

nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do r. despacho de fls.7403, sendo

certo que juntei no anexo 1 a petição dos credores

BANCO BRADESCO S.A. e BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A.;

7682



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Desentranhamento

Atualizado em 14/02/2019

Data 14/02/2019

Informações

7683



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 14/02/2019

Data 14/02/2019

Descrição CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r.

despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos,

determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro

do processo no DCP, atendendo ao requerido às fls.

7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos

credores, contidas nas petições de fls. 7253 e 7263/7266,

em seguida, proceda o desentranhamento dos autos

principais e arquivamento no anexo 1, mediante

certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual

do credor, mantendo-se a petição nos autos principais.

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo

Ministério Público às fls. 7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial

s o b r e  o  r e q u e r i d o  p e l o  c r e d o r

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S  A U D I T O R E S

INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional,

defiro a publicação do edital de alienação das UPIs SPEs

Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

7684



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142307-13.2016.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial

         

Atos Ordinatórios

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao requerido
às fls. 7222/7223.

1.2.  Anotem-se  as  representações  processuais  dos  credores,  contidas  nas  petições  de  fls.  7253  e
7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e arquivamento no anexo 1,
mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição nos autos
principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

3.  Digam  as  Recuperandas  e  o  Administrador  Judicial  sobre  o  requerido  pelo  credor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação das UPIs
SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

Rio de Janeiro, 14/02/2019.

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/28575
Øþ

738

7685



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 14/02/2019

7686



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: GUSTAVO BANHO LICKS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, 
atendendo ao requerido às fls. 7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas 
petições de fls. 7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos 
autos principais e arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se 
a petição nos autos principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 
7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo 
credor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 
7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital 
de alienação das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401
 

Øþ

1197

7687

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 15/02/2019 12:05:13
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: SERGIO BERMUDES

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, 
atendendo ao requerido às fls. 7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas 
petições de fls. 7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos 
autos principais e arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se 
a petição nos autos principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 
7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo 
credor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 
7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital 
de alienação das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401
 

Øþ

1197

7688

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 15/02/2019 12:05:14
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, 
atendendo ao requerido às fls. 7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas 
petições de fls. 7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos 
autos principais e arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se 
a petição nos autos principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 
7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo 
credor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 
7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital 
de alienação das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401
 

Øþ

1197

7689

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 15/02/2019 12:05:16
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, 
atendendo ao requerido às fls. 7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas 
petições de fls. 7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos 
autos principais e arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se 
a petição nos autos principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 
7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo 
credor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 
7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital 
de alienação das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401
 

Øþ

1197

7690

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 15/02/2019 12:05:17
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, 
atendendo ao requerido às fls. 7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas 
petições de fls. 7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos 
autos principais e arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se 
a petição nos autos principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 
7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo 
credor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 
7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital 
de alienação das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401
 

Øþ

1197

7691

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 15/02/2019 12:05:18
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, 
atendendo ao requerido às fls. 7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas 
petições de fls. 7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos 
autos principais e arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se 
a petição nos autos principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 
7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo 
credor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 
7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital 
de alienação das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: ISABEL BONELLI WETZEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:
1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, 
atendendo ao requerido às fls. 7222/7223.

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas 
petições de fls. 7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos 
autos principais e arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se 
a petição nos autos principais. 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 
7251.

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo 
credor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 
7273/7366.

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital 
de alienação das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401
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JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 15/02/2019 12:05:21
Local: TJ-RJ



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GUSTAVO BANHO LICKS foi regularmente intimado(a) pelo portal

em  14/02/2019, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 18/02/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

 

 

GRERJ eletrônica no 20213191709-71 

Processo no 0142307-13.2016.8.19.0001 

 

 SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação 

Judicial e outras, nos autos de sua recuperação judicial, em 

curso perante esse MM. Juízo, vêm, por seus advogados abaixo 

assinados, em atenção ao r. despacho de fls. 7588, expor e 

requerer a V. Exa. o seguinte: 

 

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ALIENAÇÃO 

 

1. Conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial 

(“PRJ”), a reestruturação das recuperandas depende da 

finalização e operação de quatro sondas, que serão organizadas 

em UPIs e alienadas a terceiros, nos termos dos artigos 60 e 
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142 da Lei de Falências. Para tanto, em 29.01.2019, foi 

publicado o edital para alienação das UPIs SPEs Continuadas 

(cf. fls. 7369/7372).   

 

2. Ocorre que, conforme o r. despacho de fls. 7588, o 

edital de fls. 7369/7372, devido a um erro material, informava 

que o horário da abertura das propostas seria às 15h do dia 

28.02.2019, enquanto deveria ser às 17:30h, tendo em vista que 

o prazo para apresentação de propostas se encerrava às 17h 

daquele mesmo dia.  

 

3. Além disso, a Lei de Recuperação Judicial e Falências 

(Lei no 11.101/05), no §1o do art. 142, prevê, para qualquer 

alienação realizada nas modalidades previstas nos incisos do 

art. 142, a necessidade de publicação em anúncio, em jornal de 

grande circulação, “com 15 (quinze) dias de antecedência, em 

se tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na 

alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada a 

divulgação por outros meios que contribuam para o amplo 

conhecimento da venda.” 

 

4. Independente de qualquer discussão da natureza do bem 

aqui alienado, o anúncio relativo à alienação das UPIs SPEs 

Continuadas foi publicado no jornal no dia 30.01.19 (doc. 1), 

de modo que o prazo de 30 dias, previsto no art. 142, §1o da 

LRF, não seria cumprido, devido à diferença apenas um dia.  

 

5. Diante desses fatos e da relevância da alienação  que 

será realizada, para que não haja qualquer possibilidade de 

discussão acerca da licitude do procedimento de venda, as 

suplicantes entendem ser necessária a republicação do edital, 

nos termos do Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas 

anexo (doc. 2), pra que a alienação judicial por propostas 

fechadas ocorra no dia 28.03.2019, quinta-feira.  
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* *  * 

 

6. Por todo exposto, as suplicantes requerem a V.Exa. se 

digne determinar a publicação do incluso Edital de Alienação 

das UPIs SPEs Continuadas conforme o anexo (doc. 2), nos 

termos da Cláusula 5.1.2.4 do PRJ de fls. 6973/7052, pra que a 

alienação judicial por propostas fechadas ocorra no dia 

28.03.2019, quinta-feira. 

 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Sergio Bermudes 

OAB/RJ 17.587 

Marcio Vieira Souto Costa Ferreira 

OAB/RJ 59.384 

 

 

 

Marcelo Lamego Carpenter 

OAB/RJ 92.518 

Ricardo Loretti 

OAB/RJ 130.613 

 

 

 

Thaís Vasconcellos de Sá 

OAB/RJ 178.816 

Eduarda Simonis 

OAB/RJ 200.986 
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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E NOTIFICAÇÃO
LEI N° 9.514/97 
Prazo: 10 dias.

1° Leilão: 08/02/2019 às 12:00hs
2° Leilão: 18/02/2019 às 12:00hs

LOCAL: Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, bloco 03, sala 1614, no CEO 
Corporate Executive Offices, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

BIANCA SOARES PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oficial, registro Jucerja n° 
156, devidamente autorizada por CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.965.232/0001-23, venderá na forma 
da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias, horário e local acima referidos, a Unidade 
1002 (Ed. Marcos Leib Zylbersztajn), do empreendimento “CONDOMINIO DHC 
OFFICES” situado na Av. Dom Helder Câmara nº 6.644, Pilares, Freguesia de 
Inhaúma/RJ, nesta cidade, e de sua correspondente fração ideal de 0,001894 do terreno, 
melhor descrito na matrícula nº 118.227 no 6° Serviço Registral de Imóveis desta cidade, 
objeto da Escritura de Financiamento Imobiliário e Compra e Venda de Imóvel com pacto 
de Alienação Fiduciária, lavrada em 03/03/2016 pelo 15º Ofício de Notas/RJ, tendo como 
Credora Fiduciária, CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., 
e como Fiduciantes Devedores, FABRÍCIO SOARES DA SILVA e BRUNA CRISTINA 
DOS SANTOS GUILHERME, inscritos nos CPF sob os nºs 053.278.947-46 e 
099.636.247-90. O referido imóvel encontra-se registrado em nome da empresa 
comitente, conforme CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada no AV- 15 da 
matrícula mencionada acima. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97 no estado 
em que se encontra, por preço não inferior a R$ 220.205,44 (duzentos e vinte mil, 
duzentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), em 1° Leilão, nos termos do art. 
24 § único da L.9.514/97. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter definitivo, por 
preço não inferior a R$ 144.211,25 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e onze 
reais e vinte e cinco centavos), conforme trata o §2° do art. 27 da Lei 9.514/97. Na 
hipótese de, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor 
referido no §2° do art. 27 da L. 9.514/97, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o 
credor da obrigação de que trata o §4º, conforme estipulado no §5º, ambos do mesmo 
artigo. Os débitos de condomínio, serão informados no dia do leilão. Eventuais recursos 
judiciais necessários para desocupação do imóvel serão suportados pelo arrematante. Os 
devedores fiduciantes serão comunicados na forma do parágrafo 2º-A do art.27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários, e local da realização 
dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo a fiduciante adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 
1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham 
efetuado lances. A comissão da Leiloeira será paga pelo arrematante na razão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da venda do bem arrematado, bem como as despesas 
efetuadas com os leilões, as relativas a registros de imóveis, ITBI e demais impostos. A 
venda deverá ser feita com pagamento à vista. Ficam desde já notificados do presente 
leilão os fiduciantes devedores. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2019. (ass.) Bianca Soares 
Pais de Carvalho – Leiloeira Pública Oficial.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E NOTIFICAÇÃO
LEI N° 9.514/97 
Prazo: 10 dias.

1° Leilão: 08/02/2019 às 13:00hs
2° Leilão: 18/02/2019 às 13:00hs

LOCAL: Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, bloco 03, sala 1614, no CEO 
Corporate Executive Offices, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

BIANCA SOARES PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oficial, registro Jucerja n° 
156, devidamente autorizada por CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.965.232/0001-23, venderá na forma 
da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias, horário e local acima referidos, a Unidade 
1034 (Ed. Marcos Leib Zylbersztajn), do empreendimento “CONDOMINIO DHC 
OFFICES” situado na Av. Dom Helder Câmara nº 6.644, Pilares, Freguesia de 
Inhaúma/RJ, nesta cidade, e de sua correspondente fração ideal de 0,002540 do terreno, 
melhor descrito na matrícula nº 118.259 no 6° Serviço Registral de Imóveis desta cidade, 
objeto da Escritura de Financiamento Imobiliário e Compra e Venda de Imóvel com pacto 
de Alienação Fiduciária, lavrada em 03/03/2016 pelo 15º Ofício de Notas/RJ, tendo como 
Credora Fiduciária, CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., 
e como Fiduciantes Devedores, FABRÍCIO SOARES DA SILVA e BRUNA CRISTINA 
DOS SANTOS GUILHERME, inscritos nos CPF sob os nºs 053.278.947-46 e 
099.636.247-90. O referido imóvel encontra-se registrado em nome da empresa 
comitente, conforme CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada no AV- 16 da 
matrícula mencionada acima. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97 no estado 
em que se encontra, por preço não inferior a R$ 268.282,16 (duzentos e sessenta e oito 
mil, duzentos e oitenta e dois  reais e dezesseis centavos), em 1° Leilão, nos termos do 
art. 24 § único da L.9.514/97. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em caráter definitivo, por 
preço não inferior a R$ 172.420,04 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte 
reais e quatro centavos), conforme trata o §2° do art. 27 da Lei 9.514/97. Na hipótese de, 
no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no §2° 
do art. 27 da L. 9.514/97, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da 
obrigação de que trata o §4º, conforme estipulado no §5º, ambos do mesmo artigo. Os 
débitos de condomínio serão informados no dia do leilão. Eventuais recursos judiciais 
necessários para desocupação do imóvel serão suportados pelo arrematante. Os 
devedores fiduciantes serão comunicados na forma do parágrafo 2º-A do art.27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários, e local da realização 
dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo a fiduciante adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 
1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham 
efetuado lances. A comissão da Leiloeira será paga pelo arrematante na razão de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da venda do bem arrematado, bem como as despesas 
efetuadas com os leilões, as relativas a registros de imóveis, ITBI e demais impostos. A 
venda deverá ser feita com pagamento à vista. Ficam desde já notificados do presente 
leilão os fiduciantes devedores. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2019. (ass.) Bianca Soares 
Pais de Carvalho – Leiloeira Pública Oficial.

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS torna público que recebeu do Instituto A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS torna público que recebeu do Instituto A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS torna público que recebeu do Instituto A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS torna público que recebeu do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 23/01/2019, Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 23/01/2019, Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 23/01/2019, Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 23/01/2019, 
a 1ª Renovação da Licença de Operação (RLO) Nº 805/2008, referente ao Sistema de a 1ª Renovação da Licença de Operação (RLO) Nº 805/2008, referente ao Sistema de a 1ª Renovação da Licença de Operação (RLO) Nº 805/2008, referente ao Sistema de a 1ª Renovação da Licença de Operação (RLO) Nº 805/2008, referente ao Sistema de 
Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural, do Campo de Marlim Sul, através da Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural, do Campo de Marlim Sul, através da Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural, do Campo de Marlim Sul, através da Produção e Escoamento de Óleo e Gás Natural, do Campo de Marlim Sul, através da 
unidade P-51, Bacia de Campos, PROCESSO IBAMA  nº 02022.011106/2002-86. Esta unidade P-51, Bacia de Campos, PROCESSO IBAMA  nº 02022.011106/2002-86. Esta unidade P-51, Bacia de Campos, PROCESSO IBAMA  nº 02022.011106/2002-86. Esta unidade P-51, Bacia de Campos, PROCESSO IBAMA  nº 02022.011106/2002-86. Esta 
Licença de Operação terá vigência até o dia 22 de novembro de 2023.Licença de Operação terá vigência até o dia 22 de novembro de 2023.Licença de Operação terá vigência até o dia 22 de novembro de 2023.Licença de Operação terá vigência até o dia 22 de novembro de 2023.

IVONEI ORBEMIVONEI ORBEMIVONEI ORBEMIVONEI ORBEM
Gerente de Segurança, Meio Ambiente e SaúdGerente de Segurança, Meio Ambiente e SaúdGerente de Segurança, Meio Ambiente e SaúdGerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúdeeee

AVISO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃOAVISO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃOAVISO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃOAVISO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
UNIDADE DE NEGÓCIO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO RIO DE JANEIROUNIDADE DE NEGÓCIO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO RIO DE JANEIROUNIDADE DE NEGÓCIO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO RIO DE JANEIROUNIDADE DE NEGÓCIO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO DE MINISTÉRIO DE MINISTÉRIO DE MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIAMINAS E ENERGIAMINAS E ENERGIAMINAS E ENERGIA

A Vale S.A. (Vale) informa que em função do rompimento da Barragem I da
Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), a Diretoria Executiva da
Vale instituiu o Comitê de Resposta à Crise (CRC), composto por membros
independentes às operações da mina do Córrego do Feijão. Para assegurar
a isenção das atividades do CRC, indivíduos com qualquer conexão com a
gestão das operações de Brumadinho e/ou Barragem foram afastados do
processo de apuração de informações.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019
Luciano Siani Pires

Diretor Executivo de Relações com Investidores

A Vale S.A. (Vale) anuncia novas medidas de apoio financeiro e psicológico
às famílias das vítimas e de redução dos impactos causados pelo
rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho,
ocorrido na última sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. Essas ações
somam-se aos esforços que já vêm sendo realizados pela empresa
no atendimento aos atingidos pela ruptura da barragem. Doação às
famílias: A Vale está oferecendo uma doação de R$ 100 mil para cada
uma das famílias das vítimas fatais e não localizadas, independentemente
de serem ou não empregados da Vale. Essa doação não é relacionada
a qualquer potencial indenização devida, que será discutida em detalhe
com as famílias e representantes do Poder Público. Apoio psicológico:
A Vale vai contratar profissionais do hospital Albert Einstein, sediado em
São Paulo, especialistas em trauma, luto e catástrofes, que se juntarão
aos 100 profissionais de saúde da empresa que estão no local, prestando
auxilio às famílias dos atingidos. Medidas de contenção: A empresa tem
um projeto em andamento para construção de diques na região da mina
em Brumadinho com o objetivo de conter sedimentos provenientes da
lama, com a contratação do projetista que atuou no plano de reparação
após a ruptura da barragem da Samarco. Uma inspeção de campo foi
conduzida para acertar detalhes do projeto. Como medida preventiva,
a Vale fará a instalação de uma membrana com objetivo de reter os
sedimentos próximo à captação de água da cidade de Pará de Minas, a
cerca de 40 km de distância de Brumadinho, buscando reduzir o risco de
falta de abastecimento de água do município. Em paralelo, ao longo do
Rio Paraopeba foi realizada uma visita de campo, junto com uma equipe
da Samarco, para definição da construção de uma barreira de contenção
de sedimentos. Compensação financeira ao município de Brumadinho:
Mesmo com a paralisação das atividades da Mina Córrego do Feijão, a Vale
irá compensar financeiramente a perda de arrecadação da Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) ao município de Brumadinho.
Outras ações emergenciais: Além das medidas mencionadas acima, a
empresa colocou à disposição 15 torres de iluminação, retroescavadeiras,
40 ambulâncias, 1.500 acomodações, cinco postos para atendimento aos
atingidos, um helicóptero para o apoio ao resgate, 1,4 milhão de litros
de água potável, 1,6 mil litros de água mineral para a comunidade, 820
cestas básicas, 1.399 itens de farmácia e higiene, além de atendimento
em hospitais privados e mobilização de psicólogos. Desde o rompimento,
a Vale também disponibilizou 2 centros de suporte e canal telefônico 0800
para atendimento aos atingidos. Nos centros de suporte, 60 empregados
da empresa e voluntários estão atuando na prestação de serviço de
acolhimento e identificação 24 horas por dia. A Vale continua com foco
total nos esforços de socorro e apoio aos atingidos.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019
Luciano Siani Pires

Diretor Executivo de Relações com Investidores

VALE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 33.592.510/0001-54

VALE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 33.592.510/0001-54

Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas COMARCADACAPITAL DORIO DE JANEIRO 3ª VARA EMPRESARIAL EDITAL DE
ALIENAÇÃO JUDICIAL Edital de alienação judicial, extraído dos autos nº 0142307-13.2016.8.19.0001, correspondente ao Processo de
Recuperação Judicial da SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE INVESTIMENTOS I S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE INVESTIMENTOS 2 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE HOLDING GMBH - EM RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL, SETE INTERNATIONAL ONEGMBH - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SETE INTERNATIONAL TWOGMBH
- EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL (em conjunto denominadas “Recuperandas”), em cumprimento às disposições do Plano de Recupera-
ção Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores realizada em 09.11.2018 (“Plano de Recuperação Judicial” e “Assembleia
Geral de Credores”, respectivamente), na forma abaixo: O DOUTOR Paulo Assed Estefan, Juiz de Direito em exercício na 3ª Vara Em-
presarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro FAZ SABER a quem presente Edital vir ou dele conhecimento tiver e inte-
ressar possa, que, no dia 28 de fevereiro de 2019, às 17:30 horas, na Sala de Audiências da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, loca-
lizada na Av. Erasmo Braga, 115, Lâmina Central 713, nesta Cidade, será realizada a alienação judicial, ao amparo dos Artigos 60 e 142
da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (“Lei de Falências”), na modalidade de alienação por propostas fechadas, das unidades
produtivas isoladas abaixo descritas, a qual obedecerá às condições estabelecidas neste Edital: 1. Definições: 1.1. Para fins deste Edital,
os termos e expressões abaixo relacionadas terão os seguintes significados quando aqui utilizados: Administrador Judicial - significa o Dr.
Gustavo Licks, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 176.184, conforme nomeação pelo Juízo da Recuperação, nos termos do Capítulo
II, Seção III, da Lei de Falências, ou quem vier a substituí-lo. Condições Mínimas da Proposta - significa as condições mínimas que deve-
rão constar da proposta apresentada para aquisição da(s) Unidade(s) Produtiva(s) SPEs Continuadas, conforme previsto na Cláusula
5.1.2.4.2 do Plano de Recuperação Judicial e no item 3 deste Edital. Conta Vinculada - significa a conta correte que será informada ao
proponente vencedor no momento oportuno, e devidamente informada no Juízo da Recuperação, na qual deverá ser necessariamente
depositado o preço constante da(s) Proposta(s) Vencedora(s) apresentada(s) para aquisição das UPIs SPEs Continuadas, nos valores e
com a periodicidade estabelecidos na Proposta Vencedora. Créditos Concursais - São créditos, materializados ou contingentes, líquidos
ou ilíquidos, existentes na data do pedido de recuperação judicial ou cujo fato gerador seja anterior ou coincidente com a Data do Pedido
de recuperação judicial, que estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, incluídos no Quadro Geral de Credores preparado pelo
Administrador Judicial, observadas eventuais alterações promovidas por decisão judicial. OsCréditosConcursais poderão ser créditos em
que as Recuperandas figuram como devedoras principais ou créditos decorrentes de fiança, aval ou obrigação solidária prestada por
qualquer das Recuperandas a Terceiros em benefício das SPEs Sete. Data da Alienação Judicial - significa o dia 28 de fevereiro de 2019.
Juízo da Recuperação - significa o MM. Juízo da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Local da Alienação Judicial - tem o significado
atribuído no item 6.2 deste Edital. Plano de Recuperação Judicial - significa o plano de recuperação judicial das Recuperandas, aprovado
emAssembléiaGeral deCredores realizada em09 de novembro de 2018. Proposta Válida - significa umaProposta apresentada na forma
prevista no Plano de recuperação Judicial e neste Edital e que atenda aos requisitos da lei, do presente Edital e do Plano de Recuperação
Judicial. Proposta Vencedora - significa a(s) proposta(s) que for(em) homologada(s) pelo Juízo da Recuperação, nos termos deste Edital,
como sendo a(s) melhor(es) proposta(s) a se sagrar vencedora(s) após analisadas todas as propostas apresentadas. Recuperação Judi-
cial - significa o processo de recuperação judicial das Recuperandas, em curso perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, sob o nº 0142307-13.2016.8.19.0001. Requisitos Mínimos de Habilitação - significa, em conjunto, os requisitos
jurídicos, econômicos e de qualificação técnica da proposta e do proponente estabelecidos nos itens 3 e 4 deste Edital. Sinal - tem o sig-
nificado atribuído no item 3.3, (B), deste Edital. UPI SPEs Continuadas - São as quatro Unidades Produtivas Isoladas, na forma do Artigo
60 da Lei de Falências, cada uma composta pela totalidade das ações de cada SPE Continuada, descritas no Anexo I deste Edital (fls.
7382/7401), conforme indicado no item 2.1 deste Edital. Valor Mínimo UPIs SPEs Continuadas - tem o significado atribuído no item 2.2
deste Edital. 2. Objeto e Preço da Alienação: 2.1. O objeto a ser alienado são as chamadas Unidades Produtivas Isoladas SPEs Continu-
adas (“UPIs SPEs Continuadas”), sendo essas constituídas pelos bens e direitos descritos no Anexo I deste Edital (fls. 7382/7401). Para
fins de constituição de cada UPI SPE Continuada, a integralidade das ações da respectiva SPE Continuada deverá ser consolidada no
Grupo Sete, mediante a transferência da participação societária hoje detida pelo Sócio B de cada SPE Continuada ao Grupo Sete. 2.2. O
valor mínimo para aquisição de cada SPE Continuada consta do laudo de avaliação da respectiva SPE Sete, o qual constituiu o Anexo I
do Plano de Recuperação Judicial (“Valor Mínimo UPIs SPEs Continuadas”) (fls. 7009/7038). 3. Requisitos Jurídicos e Econômicos da
Proposta e do Proponente: 3.1. Eventuais proponentes interessados em participar da alienação judicial das UPIs SPEs Continuadas de-
verão, submeter ao Juízo da Recuperação, até às 17:00h do dia 28.02.2019, proposta em envelope lacrado que contenha proposta de
aquisição da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s). Todas as propostas deverão ser apresentadas em duas vias de igual teor, ambas acompa-
nhadas de todos os documentos que a acompanham. 3.1.1. Os proponentes deverão apresentar propostas que envolvam a aquisição
conjunta das quatro UPIs SPEs Continuadas. Alternativamente, poderão apresentar propostas que envolvam a aquisição de no mínimo
duas das quatro UPIs SPEs Continuadas, desde que as sondas detidas pelas respectivas SPEs Continuadas estejam em construção no
mesmo estaleiro. Os proponentes que apresentarem propostas para a aquisição de apenas duas UPIs SPEs Continuadas somente terão
direito à aquisição das UPIs SPEs Continuadas objeto da proposta se confirmada a aceitação de proposta válida e a efetiva transferência
de propriedade das demais UPIs SPEs Continuadas remanescentes em favor de outro proponente, e desde que o somatório de ambas
as propostas seja superior às demais ofertas apresentadas, individualmente ou emconjunto. 3.2. A proposta deverá ser acompanhada de:
(A) comprovante de existência e regularidade do proponente, devidamente emitidos pelos órgãos responsáveis pelo registro de constitui-
ção do proponente; (B) declaração de referência bancária do proponente de pelomenos 2 (duas) instituições financeiras de primeira linha;
(C) carta de fiança bancária emitida em benefício das Recuperandas, por instituição financeira de primeira linha, ou seguro garantia con-
tratado em benefício das Recuperandas com entidade seguradora de primeira linha, no valor de 3% (três por cento) do valor total da
proposta, com validade não inferior a 120 (cento e vinte) dias, exigível pelas Recuperandas caso a proposta seja declarada vencedora e
não seja possível a conclusão da alienação da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s), seja porque o proponente não apresentou às Recuperan-
das a garantia definitiva prevista no item 3.4, no prazo ali estabelecido, ou por qualquer outro motivo imputável ao proponente; e (D) de-
claração, firmada pelos representantes legais do proponente legalmente autorizados a tanto (inclusive depois de obtidas todas as aprova-
ções societárias porventura necessárias), de que concorda e adere integralmente às cláusulas do Plano e que adotará todas as medidas
cabíveis para que sejam cumpridas as suas cláusulas, renunciando expressamente ao direito de questionar a validade ou legalidade do
Plano, no todo ou em parte, bem como de recorrer da decisão judicial que homologar o Plano, conforme modelo constante do Anexo
5.1.2.4.1. 3.2.1. Incidirão sobre a garantia prevista no item 3.2, “C”, as mesmas regras estabelecidas nos itens 3.4.1 e 3.4.2 deste Edital.
3.3. As propostas para a aquisição das quatro UPls SPEs Continuadas deverão conter, no mínimo (A) o valor oferecido pelo proponente
para cada UPI SPE Continuada objeto da proposta, em dólares norte-americanos, que poderá ser pago à vista ou a prazo, desde que o
pagamento da última parcela não exceda a última data prevista para o início da operação, conforme estabelecido nos Contratos de Afre-
tamento das UPls SPEs Continuadas; (B) o pagamento mínimo de 10% (dez por cento) do valor total da proposta a título de sinal, não
reembolsável em nenhuma hipótese, que deverá ser pago simultaneamente à transferência da propriedade da(s) respectiva(s) UPI(s)
SPE(s) Continuada(s) ou à assinatura e cessão dos Contratos de Afretamento e Serviços com a Petrobras, o que ocorrer por último; (C)
as demais condições de pagamento; (D) a obrigação do proponente de apresentar às Recuperandas e em benefício delas, caso sua
proposta seja aceita, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência da aceitação da proposta, garantia de pagamento integral
do valor total da proposta, a ser constituída mediante carta de fiança bancária emitida por instituição financeira de primeira linha e/ou se-
guro garantia contratado com entidade seguradora de primeira linha, com prazo de validade não inferior ao prazo da proposta apresenta-
da; (E) o prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias, e (F) indicação de representante pessoa física com ende-
reço eletrônico (e-mail) e endereço físico na cidade do Rio de Janeiro, com poderes para receber intimações e notificações das
Recuperandas ou do Juízo da Recuperação relativas à Recuperação Judicial. O proponente poderá se utilizar de mais de uma carta de
fiança e/ou seguro garantia, desde que, em conjunto, as garantias cubram o valor integral da sua proposta, respeitadas as condições
abaixo. 3.3.1. O valor oferecido pelo proponente para cada UPI SPE Continuada deverá ser livre de toda e qualquer incidência tributária,
no Brasil ou no exterior, cabendo exclusivamente ao proponente arcar com o pagamento dos tributos porventura incidentes sobre a pro-
posta por ele apresentada, de tal forma que o valor por ele apresentado na proposta seja o valor a ser depositado na Conta Vinculada,
caso a sua proposta seja declarada vencedora no final do processo competitivo de alienação da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s). 3.4.
Todas as propostas deverão, necessariamente e sob pena de desconsideração, conter a obrigação do proponente de outorgar, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência da aceitação da proposta, garantia em benefício das Recuperandas, consubstanciada em
carta de fiança bancária emitida por instituição financeira de primeira linha e/ou seguro garantia contratado com entidade seguradora de
primeira linha, a fim de garantir o pagamento integral do valor total da proposta aceita. O proponente pode se utilizar de mais de uma
carta de fiança e/ou seguro garantia, desde que, em conjunto, as garantias cubram o valor integral da sua proposta, respeitadas as con-
dições abaixo. 3.4.1. Caso o proponente opte por garantir o pagamento de parcela ou do valor total da proposta por meio de carta de
fiança bancária, a instituição financeira garantidora deverá: (i) ser de primeira linha; (ii) estar localizada na República Federativa do Brasil
ou com correspondente localizado neste país; e (iii) ter classificação de risco estabelecida por agência de classificação de risco internacio-
nalmente qualificada e reconhecida. Adicionalmente, a carta de fiança bancária deverá indicar o Brasil como local de cumprimento da
obrigação. 3.4.2. Caso o proponente opte por garantir o pagamento de parcela ou do valor total da proposta por meio de seguro garantia,
a apólice deverá: (i) ser emitida por seguradora de primeira linha, localizada no Brasil ou com correspondente localizado neste país; (ii)
estar de acordo com omodelo aprovado pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; (iii) indicar as Recuperandas como bene-
ficiárias do seguro; e (iv) indicar o Brasil como local de cumprimento da obrigação. 3.5. A outorga da garantia nos termos previsto nos itens
acima é considerada condição indispensável para que as Recuperandas transfiram ao proponente da oferta vencedora a propriedade
da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s) objeto da proposta antes da quitação integral do preço. 3.6. As propostas com pagamento a prazo
serão comparadas com as propostas à vista mediante o cálculo de valor presente do fluxo de pagamento de cada proposta, incluindo-se
o reajuste proposto pelo proponente, utilizando-se como taxa de desconto no cálculo do valor presente a taxa mensal composta equiva-
lente a 10% (dez por cento) ao ano, em dólares norte-americanos. 4. Requisitos de Qualificação Técnica dos Proponentes: 4. Os propo-
nentes, e/ou empresas afiliadas, deverão também comprovar a sua qualificação técnica no ato da apresentação da proposta, mediante
documentos que atestem o atendimento a, no mínimo, os seguintes requisitos de qualificação técnica: (i) possuam experiência compro-
vada de, pelo menos, 2.190 (dois mil cento e noventa) dias nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da publicação do Edital, de ope-
ração de sondas de perfuração com posicionamento dinâmico aptas a operar em lâmina d’água de, no mínimo, 2.000 (dois mil) metros,
sendo, pelo menos, 120 dias dos 2.190 dias realizados durante o ano de 2018; (ii) não possuam disputas judiciais ou arbitragens contra
as sociedades do Grupo Sete ou seus acionistas; e (iii) não possuam bloqueio cautelar ou qualquer outra restrição de atuação junto a
órgãos públicos ou a Petrobras. 5. As condições indicadas nos itens 3 e 4 deste Edital, seja quanto ao prazo de entrega da proposta ou
os termos e documentos que a devem acompanhar, constituem os ´Requisitos Mínimos de Habilitação´ para a alienação judicial da(s)
UPI(s) SPE(s) Continuada(s), e o desrespeito a qualquer um desses requisitos consistirá na inabilitação do proponente. 6. Procedimento
da Alienação Judicial: 6.1. A alienação judicial será realizada na modalidade de propostas fechadas, na forma do art. 142, 11, da Lei de
Falências, observadas as condições previstas neste item. 6.2. Qualquer interessado que atenda os requisitos estabelecidos neste Edital
e no Plano de Recuperação Judicial poderá apresentar propostas para a aquisição das UPls SPEs Continuadas, as quais deverão ser
apresentadas ao cartório do Juízo da Recuperação, mediante envelope lacrado, até às 17:00 horas do dia 28.02.19. Fica esclarecido que
o cartório do Juízo da Recuperação fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Erasmo Braga, nº 115, Lâmina Central, sala
713 (´Local da Alienação Judicial´). 6.3. Encerrado o prazo previsto no item 6.2 acima, o Administrador Judicial relacionará todas as pro-
postas recebidas, com a indicação do respectivo proponente, cabendo ao Juízo da Recuperação a abertura dos envelopes, na forma do
art. 142, § 4º, da Lei de Falências. Ato contínuo deverá ser lavrado o auto descritivo das propostas apresentadas, contendo nome de cada
um dos proponentes e o preço ofertado por cada um deles para as UPls SPEs Continuadas, para posterior juntada aos autos da Recupe-
ração Judicial. 6.4. Após a lavratura do auto a que se refere o item anterior, deverão ser entregues às Recuperandas uma das vias de
todas as propostas apresentadas, para a verificação do atendimento dos requisitos mínimos previstos no Plano de Recuperação Judicial
e neste Edital, inclusive no que se refere à qualificação técnica dos proponentes. As Recuperandas deverão submeter ao Juízo da Recu-
peração, para homologação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da abertura da(s) proposta(s), a classificação final dos propo-
nentes, devidamente fundamentada de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial e neste Edital. Deve-
rá(ão) ser considerada(s) como vencedora(s) a(s) proposta(s) que, em conjunto ou isoladamente, representem o pagamento do maior
preço para as Recuperandas, observadas as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial e neste Edital. 6.5. Homologa-
da(s) a(s) Proposta(s) Vencedora(s) pelo Juízo da Recuperação, o(s) Proponente(s) Vencedor(es) será(ão) intimado(s), através do repre-
sentante indicado na proposta, pelas próprias Recuperandas, independentemente de intimação judicial, para a apresentação da garantia
prevista no item 3.4 deste Edital, no prazo ali estabelecido. 6.6. Na hipótese de o(s) proponente(s) vencedor(es) não apresentar(em) às
Recuperandas a garantia prevista no item 3.4 deste Edital no prazo ali estabelecido, poderão as Recuperandas requerer ao Juízo da
Recuperação que declare como vencedor(es) o(s) proponente(s) classificado(s) em segundo lugar, em conjunto ou isoladamente, e assim
sucessivamente até a regular constituição da garantia. Nesse caso, as Recuperandas poderão exigir do(s) proponente(s) faltoso(s) o pa-
gamento da multa de 3% (três por cento) prevista no item 3.2 (C), mediante a execução da garantia prestada pelo proponente para esta
finalidade. 6.7. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da garantia definitiva pelo(s) proponente(s) declarado(s)
vencedor(es), as Recuperandas deverão restituir aos demais proponentes o instrumento de garantia apresentado juntamente com a(s)
proposta(s) perdedora(s). 6.8. Na hipótese de só serem apresentadas propostas com valores inferiores ao Valor Mínimo das UPls SPEs
Continuadas ou que não contemplem, emconjunto ou individualmente, a aquisição das quatroUPls SPEsContinuadas, asRecuperandas
deverão convocar uma Reunião de Credores para deliberar sobre a aceitação ou não de tais propostas, conforme previsto na Cláusula
5.1.2.4.9 do Plano deRecuperação Judicial. 6.9. Tendo em vista que a alienação da(s) SPE(s) Continuada(s) se dará pormeio de proces-
so competitivo previsto no Artigo 142 da Lei de Falências, em nenhuma hipótese haverá sucessão do adquirente das UPls SPEs Continu-
adas por quaisquer dívidas e obrigações das Recuperandas, na forma do Artigo 60 da Lei de Falências. 7. Pagamento do Preço da Arre-
matação:7.1.DoTempodoPagamento -Opreçodeaquisiçãodeveráserpagono tempoemododescritosna(s)Proposta(s)Vencedora(s),
sempre sendo realizados os depósitos na Conta Vinculada. O pagamento de qualquer parcela do preço de aquisição em outra conta se-
não a Conta Vinculada será considerado inválido, e não desobrigará o arrematante quanto ao pagamento da respectiva parcela. 7.2. Do
Meio de Pagamento - O preço de aquisição deverá ser integralmente pago em dólares norte-americanos, em recursos disponíveis, livres
e desembaraçados de qualquer ônus, não sendo permitida a compensação por créditos eventualmente existentes contra as Recuperan-
das, independente da classe ou espécie. 8. Da Adjudicação do Objeto da Alienação: 8.1. O(s) proponente(s) vencedor(es) será(ão) res-
ponsável(is) por realizar e arcar com todos os custos relativos ao registro da transferência de propriedade da UPI SPEContinuada e seus
ativos nos respectivos órgãos competentes. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados,mandei expedir o presente Edital que
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Rio de Janeiro, [data]. Eu, [nome do escrivão], Escrivão da 3ª Vara Empre-
sarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, Eu, Janice Magali Pires de Barros, matr. 01/13858, Escrivã, o subscrevo. E o Juiz de Direi-
to em exercício Paulo Assed Estefan. Anexo I ao Edital. Os bens e direitos que compõem as UPls SPEs Continuadas, que serão objeto
de alienação pública, estão a seguir individualmente discriminados no seguinte documento, anexo ao presente Edital: Relatório de Estágio
Construtivo e Situação das Sondas - ARPOADOR, GUARAPARI, URCA e FRADE (cf. fls. 7382/7401).
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Anexo 5.1.2.4 – Minuta do Edital 

 

Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas 

 

COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO 

3ª VARA EMPRESARIAL  

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL 

 

Edital de alienação judicial, extraído dos autos nº 0142307-13.2016.8.19.0001, 

correspondente ao Processo de Recuperação Judicial da SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE INVESTIMENTOS I S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

SETE INVESTIMENTOS 2 S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE HOLDING GMBH – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE INTERNATIONAL ONE GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 

SETE INTERNATIONAL TWO GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (em conjunto 

denominadas “Recuperandas”), em cumprimento às disposições do Plano de Recuperação 

Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores realizada em 09.11.2018 (“Plano de 

Recuperação Judicial” e “Assembleia Geral de Credores”, respectivamente), na forma abaixo: 

 

O DOUTOR Luiz Alberto Carvalho Alves, Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro 

 

FAZ SABER a quem presente Edital vir ou dele conhecimento tiver e interessar possa, que, no 

dia 28 de março de 2019, às 17:30 horas, na Sala de Audiências da 3a Vara Empresarial do 

Rio de Janeiro, localizada Av. Erasmo Braga, 115, Lâmina Central 713, nesta Cidade, será 

realizada a alienação judicial, ao amparo dos Artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005 (“Lei de Falências”), na modalidade de alienação por propostas fechadas, 

das unidades produtivas isoladas abaixo descritas, a qual obedecerá às condições 

estabelecidas neste Edital: 

 

1. Definições 

 

1.1. Para fins deste Edital, os termos e expressões abaixo relacionadas terão os seguintes 

significados quando aqui utilizados: 

 

Administrador Judicial – significa o Dr. Gustavo Licks, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 

176.184, conforme nomeação pelo Juízo da Recuperação, nos termos do Capítulo II, Seção 

III, da Lei de Falências, ou quem vier a substituí-lo. 

 

Condições Mínimas da Proposta – significa as condições mínimas que deverão constar da 

proposta apresentada para aquisição da(s) Unidade(s) Produtiva(s) SPEs Continuadas, 
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conforme previsto na Cláusula 5.1.2.4.2 do Plano de Recuperação Judicial e no item 3 deste 

Edital. 

 

Conta Vinculada – significa a conta correte que será informada ao proponente vencedor no 

momento oportuno, e devidamente informada no Juízo da Recuperação, na qual deverá ser 

necessariamente depositado o preço constante da(s) Proposta(s) Vencedora(s) 

apresentada(s) para aquisição das UPIs SPEs Continuadas, nos valores e com a periodicidade 

estabelecidos na Proposta Vencedora. 

 

Créditos Concursais – São créditos, materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos, 

existentes na data do pedido de recuperação judicial ou cujo fato gerador seja anterior ou 

coincidente com a Data do Pedido de recuperação judicial, que estão sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, incluídos no Quadro Geral de Credores preparado pelo Administrador 

Judicial, observadas eventuais alterações promovidas por decisão judicial. Os Créditos 

Concursais poderão ser créditos em que as Recuperandas figuram como devedoras 

principais ou créditos decorrentes de fiança, aval ou obrigação solidária prestada por 

qualquer das Recuperandas a Terceiros em benefício das SPEs Sete. 

 

Data da Alienação Judicial – significa o dia 28 de março de 2019 

 

Juízo da Recuperação – significa o MM. Juízo da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. 

 

Local da Alienação Judicial – tem o significado atribuído no item 6.2 deste Edital. 

 

Plano de Recuperação Judicial – significa o plano de recuperação judicial das Recuperandas, 

aprovado em Assembléia Geral de Credores realizada em 09 de novembro de 2018. 

 

Proposta Válida – significa uma Proposta apresentada na forma prevista no Plano de 

recuperação Judicial e neste Edital e que atenda aos requisitos da lei, do presente Edital e do 

Plano de Recuperação Judicial. 

 

Proposta Vencedora – significa a(s) proposta(s) que for(em) homologada(s) pelo Juízo da 

Recuperação, nos termos deste Edital, como sendo a(s) melhor(es) proposta(s) a se sagrar 

vencedora(s) após analisadas todas as propostas apresentadas. 

 

Recuperação Judicial – significa o processo de recuperação judicial das Recuperandas, em 

curso perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sob o nº 

0142307-13.2016.8.19.0001. 
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Requisitos Mínimos de Habilitação – significa, em conjunto, os requisitos jurídicos, 

econômicos e de qualificação técnica da proposta e do proponente estabelecidos nos itens 3 

e 4 deste Edital. 

 

Sinal – tem o significado atribuído no item 3.3, “B”, deste Edital. 

 

UPI SPEs Continuadas – São as quatro Unidades Produtivas Isoladas, na forma do Artigo 60 

da lei de Falências, cada uma composta pela totalidade das ações de cada SPE Continuada, 

descritas no Anexo I deste Edital (fls. 7382/7401), conforme indicado no item 2.1 deste 

Edital. 

 

Valor Mínimo UPIs SPEs Continuadas – tem o significado atribuído no item 2.2 deste Edital. 

 

2. Objeto e Preço da Alienação 

 

2.1. O objeto a ser alienado são as chamadas Unidades Produtivas Isoladas SPEs 

Continuadas (“UPIs SPEs Continuadas”), sendo essas constituídas pelos bens e direitos 

descritos no Anexo I deste Edital (fls. 7382/7401). Para fins de constituição de cada UPI SPE 

Continuada, a integralidade das ações da respectiva SPE Continuada deverá ser consolidada 

no Grupo Sete, mediante a transferência da participação societária hoje detida pelo Sócio B 

de cada SPE Continuada ao Grupo Sete. 

 

2.2. O valor mínimo para aquisição de cada SPE Continuada consta do laudo de avaliação 

da respectiva SPE Sete, o qual constituiu o Anexo I do Plano de Recuperação Judicial (“Valor 

Mínimo UPIs SPEs Continuadas”) (fls. 7009/7038). 

 

3. Requisitos Jurídicos e Econômicos da Proposta e do Proponente 

 

3.1. Eventuais proponentes interessados em participar da alienação judicial das UPIs SPEs 

Continuadas deverão, até às 17h do trigésimo dia contado da publicação deste Edital, 

submeter ao Juízo da Recuperação, proposta em envelope lacrado que contenha proposta 

de aquisição da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s). Todas as propostas deverão ser apresentadas 

em duas vias de igual teor, ambas acompanhadas de todos os documentos que a 

acompanham. 

 

3.1.1. Os proponentes deverão apresentar propostas que envolvam a aquisição conjunta 

das quatro UPIs SPEs Continuadas. Alternativamente, poderão apresentar propostas que 

envolvam a aquisição de no mínimo duas das quatro UPIs SPEs Continuadas, desde que as 

sondas detidas pelas respectivas SPEs Continuadas estejam em construção no mesmo 

estaleiro. Os proponentes que apresentarem propostas para a aquisição de apenas duas 
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UPIs SPEs Continuadas somente terão direito à aquisição das UPIs SPEs Continuadas objeto 

da proposta se confirmada a aceitação de proposta válida e a efetiva transferência de 

propriedade das demais UPIs SPEs Continuadas remanescentes em favor de outro 

proponente, e desde que o somatório de ambas as propostas seja superior às demais ofertas 

apresentadas, individualmente ou em conjunto. 

 

3.2. A proposta deverá ser acompanhada de: (A) comprovante de existência e 

regularidade do proponente, devidamente emitidos pelos órgãos responsáveis pelo registro 

de constituição do proponente; (B) declaração de referência bancária do proponente de pelo 

menos 2 (duas) instituições financeiras de primeira linha; (C) carta de fiança bancária emitida 

em benefício das Recuperandas, por instituição financeira de primeira linha, ou seguro 

garantia contratado em benefício das Recuperandas com entidade seguradora de primeira 

linha, no valor de 3% (três por cento) do valor total da proposta, com validade não inferior a 

120 (cento e vinte) dias, exigível pelas Recuperandas caso a proposta seja declarada 

vencedora e não seja possível a conclusão da alienação da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s), 

seja porque o proponente não apresentou às Recuperandas a garantia definitiva prevista no 

item 3.4, no prazo ali estabelecido, ou por qualquer outro motivo imputável ao proponente; 

e (D) declaração, firmada pelos representantes legais do proponente legalmente autorizados 

a tanto (inclusive depois de obtidas todas as aprovações societárias porventura necessárias), 

de que concorda e adere integralmente às cláusulas do Plano e que adotará todas as 

medidas cabíveis para que sejam cumpridas as suas cláusulas, renunciando expressamente 

ao direito de questionar a validade ou legalidade do Plano, no todo ou em parte, bem como 

de recorrer da decisão judicial que homologar o Plano, conforme modelo constante do 

Anexo 5.1.2.4.1. 

 

3.2.1. Incidirão sobre a garantia prevista no item 3.2, “C”, as mesmas regras estabelecidas 

nos itens 3.4.1 e 3.4.2 deste Edital. 

 

3.3. As propostas para a aquisição das quatro UPls SPEs Continuadas deverão conter, no 

mínimo (A) o valor oferecido pelo proponente para cada UPI SPE Continuada objeto da 

proposta, em dólares norte-americanos, que poderá ser pago à vista ou a prazo, desde que o 

pagamento da última parcela não exceda a última data prevista para o início da operação, 

conforme estabelecido nos Contratos de Afretamento das UPls SPEs Continuadas; (B) o 

pagamento mínimo de 10% (dez por cento) do valor total da proposta a título de sinal, não 

reembolsável em nenhuma hipótese, que deverá ser pago simultaneamente à transferência 

da propriedade da(s) respectiva(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s) ou à assinatura e cessão dos 

Contratos de Afretamento e Serviços com a Petrobras, o que ocorrer por último; (C) as 

demais condições de pagamento; (D) a obrigação do proponente de apresentar às 

Recuperandas e em benefício delas, caso sua proposta seja aceita, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da ciência da aceitação da proposta, garantia de pagamento integral 
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do valor total da proposta, a ser constituída mediante carta de fiança bancária emitida por 

instituição financeira de primeira linha e/ou seguro garantia contratado com entidade 

seguradora de primeira linha, com prazo de validade não inferior ao prazo da proposta 

apresentada; (E) o prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias, e (F) 

indicação de representante pessoa física com endereço eletrônico (e-mail) e endereço físico 

na cidade do Rio de Janeiro, com poderes para receber intimações e notificações das 

Recuperandas ou do Juízo da Recuperação relativas à Recuperação Judicial. O proponente 

poderá se utilizar de mais de uma carta de fiança e/ou seguro garantia, desde que, em 

conjunto, as garantias cubram o valor integral da sua proposta, respeitadas as condições 

abaixo. 

 

3.3.1. O valor oferecido pelo proponente para cada UPI SPE Continuada deverá ser livre de 

toda e qualquer incidência tributária, no Brasil ou no exterior, cabendo exclusivamente ao 

proponente arcar com o pagamento dos tributos porventura incidentes sobre a proposta por 

ele apresentada, de tal forma que o valor por ele apresentado na proposta seja o valor a ser 

depositado na Conta Vinculada, caso a sua proposta seja declarada vencedora no final do 

processo competitivo de alienação da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s). 

 

3.4. Todas as propostas deverão, necessariamente e sob pena de desconsideração, conter 

a obrigação do proponente de outorgar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 

ciência da aceitação da proposta, garantia em benefício das Recuperandas, consubstanciada 

em carta de fiança bancária emitida por instituição financeira de primeira linha e/ou seguro 

garantia contratado com entidade seguradora de primeira linha, a fim de garantir o 

pagamento integral do valor total da proposta aceita. O proponente pode se utilizar de mais 

de uma carta de fiança e/ou seguro garantia, desde que, em conjunto, as garantias cubram o 

valor integral da sua proposta, respeitadas as condições abaixo. 

 

3.4.1. Caso o proponente opte por garantir o pagamento de parcela ou do valor total da 

proposta por meio de carta de fiança bancária, a instituição financeira garantidora deverá: (i) 

ser de primeira linha; (ii) estar localizada na República Federativa do Brasil ou com 

correspondente localizado neste país; e (iii) ter classificação de risco estabelecida por 

agência de classificação de risco internacionalmente qualificada e reconhecida. 

Adicionalmente, a carta de fiança bancária deverá indicar o Brasil como local de 

cumprimento da obrigação. 

 

3.4.2. Caso o proponente opte por garantir o pagamento de parcela ou do valor total da 

proposta por meio de seguro garantia, a apólice deverá: (i) ser emitida por seguradora de 

primeira linha, localizada no Brasil ou com correspondente localizado neste país; (ii) estar de 

acordo com o modelo aprovado pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; (iii) 
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indicar as Recuperandas como beneficiárias do seguro; e (iv) indicar o Brasil como local de 

cumprimento da obrigação. 

 

3.5. A outorga da garantia nos termos previsto nos itens acima é considerada condição 

indispensável para que as Recuperandas transfiram ao proponente da oferta vencedora a 

propriedade da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s) objeto da proposta antes da quitação integral 

do preço. 

 

3.6. As propostas com pagamento a prazo serão comparadas com as propostas à vista 

mediante o cálculo de valor presente do fluxo de pagamento de cada proposta, incluindo-se 

o reajuste proposto pelo proponente, utilizando-se como taxa de desconto no cálculo do 

valor presente a taxa mensal composta equivalente a 10% (dez por cento) ao ano, em 

dólares norte-americanos. 

 

4. Requisitos de Qualificação Técnica dos Proponentes 

 

4. Os proponentes, e/ou empresas afiliadas, deverão também comprovar a sua 

qualificação técnica no ato da apresentação da proposta, mediante documentos que 

atestem o atendimento a, no mínimo, os seguintes requisitos de qualificação técnica: (i) 

possuam experiência comprovada de, pelo menos, 2.190 (dois mil cento e noventa) dias nos 

últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da publicação do Edital, de operação de sondas de 

perfuração com posicionamento dinâmico aptas a operar em lâmina d'água de, no mínimo, 

2.000 (dois mil) metros, sendo, pelo menos, 120 dias dos 2.190 dias realizados durante o ano 

de 2018; (ii) não possuam disputas judiciais ou arbitragens contra as sociedades do Grupo 

Sete ou seus acionistas; e (iii) não possuam bloqueio cautelar ou qualquer outra restrição de 

atuação junto a órgãos públicos ou a Petrobras. 

 

5. As condições indicadas nos itens 3 e 4 deste Edital, seja quanto ao prazo de entrega 

da proposta ou os termos e documentos que a devem acompanhar, constituem os 

"Requisitos Mínimos de Habilitação" para a alienação judicial da(s) UPI(s) SPE(s) 

Continuada(s), e o desrespeito a qualquer um desses requisitos consistirá na inabilitação do 

proponente. 

 

6. Procedimento da Alienação Judicial 

 

6.1. A alienação judicial será realizada na modalidade de propostas fechadas, na forma do 

art. 142, 11, da Lei de Falências, observadas as condições previstas neste item. 

 

6.2. Qualquer interessado que atenda os requisitos estabelecidos neste Edital e no Plano 

de Recuperação Judicial poderá apresentar propostas para a aquisição das UPls SPEs 
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Continuadas, as quais deverão ser apresentadas ao cartório do Juízo da Recuperação, 

mediante envelope lacrado, até às 17:00 horas do trigésimo dia contado da publicação deste 

edital. Fica esclarecido que o cartório do Juízo da Recuperação fica localizado na cidade do 

Rio de Janeiro, RJ, na Av. Erasmo Braga, nº 115, Lâmina Central, sala 713 ("Local da 

Alienação Judicial"). 

 

6.3. Encerrado o prazo previsto no item 6.2 acima, o Administrador Judicial relacionará 

todas as propostas recebidas, com a indicação do respectivo proponente, cabendo ao Juízo 

da Recuperação a abertura dos envelopes, na forma do art. 142, § 4º, da Lei de Falências. 

Ato contínuo deverá ser lavrado o auto descritivo das propostas apresentadas, contendo 

nome de cada um dos proponentes e o preço ofertado por cada um deles para as UPls SPEs 

Continuadas, para posterior juntada aos autos da Recuperação Judicial. 

 

6.4. Após a lavratura do auto a que se refere o item anterior, deverão ser entregues às 

Recuperandas uma das vias de todas as propostas apresentadas, para a verificação do 

atendimento dos requisitos mínimos previstos no Plano de Recuperação Judicial e neste 

Edital, inclusive no que se refere à qualificação técnica dos proponentes. As Recuperandas 

deverão submeter ao Juízo da Recuperação, para homologação, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis contados da abertura da(s) proposta(s), a classificação final dos proponentes, 

devidamente fundamentada de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de 

Recuperação Judicial e neste Edital. Deverá(ão) ser considerada(s) como vencedora(s) a(s) 

proposta(s) que, em conjunto ou isoladamente, representem o pagamento do maior preço 

para as Recuperandas, observadas as condições estabelecidas no Plano de Recuperação 

Judicial e neste Edital. 

 

6.5.  Homologada(s) a(s) Proposta(s) Vencedora(s) pelo Juízo da Recuperação, o(s) 

Proponente(s) Vencedor(es) será(ão) intimado(s), através do representante indicado na 

proposta, pelas próprias Recuperandas, independentemente de intimação judicial, para a 

apresentação da garantia prevista no item 3.4 deste Edital, no prazo ali estabelecido. 

 

6.6. Na hipótese de o(s) proponente(s) vencedor(es) não apresentar(em) às 

Recuperandas a garantia prevista no item 3.4 deste Edital no prazo ali estabelecido, poderão 

as Recuperandas requerer ao Juízo da Recuperação que declare como vencedor(es) o(s) 

proponente(s) classificado(s) em segundo lugar, em conjunto ou isoladamente, e assim 

sucessivamente até a regular constituição da garantia. Nesse caso, as Recuperandas poderão 

exigir do(s) proponente(s) faltoso(s) o pagamento da multa de 3% (três por cento) prevista 

no item 3.2 (C), mediante a execução da garantia prestada pelo proponente para esta 

finalidade. 
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6.7. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da garantia definitiva 

pelo(s) proponente(s) declarado(s) vencedor(es), as Recuperandas deverão restituir aos 

demais proponentes o instrumento de garantia apresentado juntamente com a(s) 

proposta(s) perdedora(s). 

 

6.8. Na hipótese de só serem apresentadas propostas com valores inferiores ao Valor 

Mínimo das UPls SPEs Continuadas ou que não contemplem, em conjunto ou 

individualmente, a aquisição das quatro UPls SPEs Continuadas, as Recuperandas deverão 

convocar uma Reunião de Credores para deliberar sobre a aceitação ou não de tais 

propostas, conforme previsto na Cláusula 5.1.2.4.9 do Plano de Recuperação Judicial. 

 

6.9. Tendo em vista que a alienação da(s) SPE(s) Continuada(s) se dará por meio de 

processo competitivo previsto no Artigo 142 da Lei de Falências, em nenhuma hipótese 

haverá sucessão do adquirente das UPls SPEs Continuadas por quaisquer dívidas e 

obrigações das Recuperandas, na forma do Artigo 60 da Lei de Falências. 

 

7. Pagamento do Preço da Arrematação 

 

7.1. Do Tempo do Pagamento  

 

O preço de aquisição deverá ser pago no tempo e modo descritos na(s) Proposta(s) 

Vencedora(s), sempre sendo realizados os depósitos na Conta Vinculada. O pagamento de 

qualquer parcela do preço de aquisição em outra conta senão a Conta Vinculada será 

considerado inválido, e não desobrigará o arrematante quanto ao pagamento da respectiva 

parcela. 

 

7.2. Do Meio de Pagamento 

 

O preço de aquisição deverá ser integralmente pago em dólares norte-americanos, em 

recursos disponíveis, livres e desembaraçados de qualquer ônus, não sendo permitida a 

compensação por créditos eventualmente existentes contra as Recuperandas, independente 

da classe ou espécie. 

 

8.  Da Adjudicação do Objeto da Alienação 

 

8.1. O(s) proponente(s) vencedor(es) será(ão) responsável(is) por realizar e arcar com 

todos os custos relativos ao registro da transferência de propriedade da UPI SPE Continuada 

e seus ativos nos respectivos órgãos competentes. 
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei expedir o presente Edital que 

será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Rio de Janeiro, [data]. Eu, 

[nome do escrivão], Escrivão da 3a Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

subscrevo-me. 

 

Juiz de Direito  
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Anexo I ao Edital 

 

Os bens e direitos que compõem as UPls SPEs Continuadas, que serão objeto de alienação 

pública, estão a seguir individualmente discriminados no seguinte documento, anexo ao 

presente Edital: 

 

I. Relatório de Estágio Construtivo e Situação das Sondas – ARPOADOR, GUARAPARI, URCA 

e FRADE (cf. fls. 7382/7401). 
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Tribunal de Justiça 
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Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 10/04/2019

Juiz Luiz Alberto Carvalho Alves

Data da Conclusão 18/02/2019
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cap03vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                        CALVES                                                                                      

Fls.  
Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial   
  
Autor: SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS I S.A. 
Autor: SETE INVESTIMENTOS II S.A. 
Autor: SETE HOLDING GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH 
Autor: SETE INTERNATIONAL TWO GMBH 
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA 
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS 
Embargante: BANCO BRADESCO S/A 
Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Luiz Alberto Carvalho Alves 

 
Em 18/02/2019 

 
 
 

Despacho               
 
Fls. 7696/7698 - Defiro a publicação como requerido.  
 

Rio de Janeiro, 18/02/2019. 
 
 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4JPP.WH7X.V4GW.QR82 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Extrato de GRERJ ELETRÔNICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 3ª VARA EMPRESARIAL

Receita/Conta Descrição Valor

Atos dos Escrivães R$19,511102-3

CAARJ / IAB R$1,952001-6

OUTROS FUNDOS R$0,976898-0000215-1

OUTROS FUNDOS R$0,976898-0000208-9

Total: R$23,40

Rio de Janeiro, 18-fevereiro-2019

                                                                                                                                          .

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA

28575

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ -: 5% dos valores atinentes às custas judiciais e 

aos emolumentos de registro/baixa.

GRERJ: 2021319170971

Pagamento: 13/02/2019 

Uso: GRERJ conferida correta

CPF/CNPJ: 13127015000167 Autenticação: 00026131124

Nome de quem faz o recolhimento: SETE BRASIL 

PARTICIPACOES S.A

Informação complementar: INTERESSADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS    AUTOR: SETE 

BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 

Data de utilização da GRERJ: 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 18/02/2019

Data 18/02/2019

Descrição Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO

que ainda NÃO HOUVE o trânsito em julgado da r.

sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o

prazo para os recursos cabíveis

Na forma da Ordem de Serviço n. 01/16 deste Juízo, às

recuperandas para que forneçam mídia contendo a

minuta do edital em formato Microsoft Word.
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Cartório da 3ª Vara Empresarial 
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e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142307-13.2016.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial

         

Atos Ordinatórios

Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO que ainda NÃO HOUVE o trânsito em julgado da
r. sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o prazo para os recursos cabíveis

Na  forma  da  Ordem de  Serviço  n.  01/16  deste  Juízo,  às  recuperandas  para  que  forneçam  mídia
contendo a minuta do edital em formato Microsoft Word.

Rio de Janeiro, 18/02/2019.

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/28575
Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 18/02/2019

7716



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: SERGIO BERMUDES

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO que ainda NÃO HOUVE o 
trânsito em julgado da r. sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o 
prazo para os recursos cabíveis

Na forma da Ordem de Serviço n. 01/16 deste Juízo, às recuperandas para que 
forneçam mídia contendo a minuta do edital em formato Microsoft Word.
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO que ainda NÃO HOUVE o 
trânsito em julgado da r. sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o 
prazo para os recursos cabíveis

Na forma da Ordem de Serviço n. 01/16 deste Juízo, às recuperandas para que 
forneçam mídia contendo a minuta do edital em formato Microsoft Word.
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO que ainda NÃO HOUVE o 
trânsito em julgado da r. sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o 
prazo para os recursos cabíveis

Na forma da Ordem de Serviço n. 01/16 deste Juízo, às recuperandas para que 
forneçam mídia contendo a minuta do edital em formato Microsoft Word.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Publicação de Edital

Atualizado em 19/02/2019

Data do Edital 18/02/2019

Data do Expediente 18/02/2019

Data da Publicação Não informada.

Texto

Índice de Matéria Paga no DO Sim

Número de Publicações do Edital

no DO

1
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7721



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão THIAGO PEIXOTO ALVES foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7722



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7723



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão SERGIO BERMUDES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7724



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7725



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LEONARDO JOSÉ DE CAMPOS MELO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7726



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RICARDO LORETTI HENRICE foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7727



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7728



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão EDUARDA DE TOLEDO SIMONIS foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7729



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCIO KOJI OYA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7730



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCIO KOJI OYA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7731



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7732



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7733



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MILENA DONATO OLIVA foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7734



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCIA ALYNE YOSHIDA foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7735



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7736



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7738



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LEONARDO FARIA SCHENK foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDERSON SOARES DA SILVA foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão NELSON WILIANS F. RODRIGUES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7741



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ISABEL BONELLI WETZEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7742



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão NELSON WILIANS F. RODRIGUES foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7743



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7744



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ANDRE VASCONCELOS ROQUE foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7745



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão BRUNA MEYER foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

22/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro o requerido pelas Recuperandas às fls. 7435/7585, para que o Administrador Judicial e

os credores sejam informados sobre o erro material referente ao horário da abertura das

propostas informado no Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas, que será às 17:30h

do dia 28.02.2019, e não às 15:00h, bem como para que tomem ciência das demonstrações

financeiras juntadas aos autos.

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o edital abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 18/02/2019 e foi publicado em 25/02/2019 na(s) folha(s) 8/10 da edição: Ano 11 - n° 117 do DJE. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DO RIO DE JANEIROCOMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 3ª VARA

EMPRESARIAL Edital de Alienação das UPIs SPEs Continuadas COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO 3ª

VARA EMPRESARIAL EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL Edital de alienação judicial, extraído dos autos nº

0142307-13.2016.8.19.0001, correspondente ao Processo de Recuperação Judicial da SETE BRASIL

PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE INVESTIMENTOS I S.A. - EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL, SETE INVESTIMENTOS 2 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE HOLDING GMBH - EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SETE INTERNATIONAL ONE GMBH - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SETE

INTERNATIONAL TWO GMBH - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (em conjunto denominadas "Recuperandas"), em

cumprimento às disposições do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores

realizada em 09.11.2018 ("Plano de Recuperação Judicial" e "Assembleia Geral de Credores", respectivamente), na

forma abaixo: O DOUTOR Luiz Alberto Carvalho Alves, Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

do Estado do Rio de Janeiro FAZ SABER a quem presente Edital vir ou dele conhecimento tiver e interessar possa,

que, no dia 28 de março de 2019, às 17:30 horas, na Sala de Audiências da 3a Vara Empresarial do Rio de Janeiro,

localizada Av. Erasmo Braga, 115, Lâmina Central 713, nesta Cidade, será realizada a alienação judicial, ao amparo

dos Artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 ("Lei de Falências"), na modalidade de alienação

por propostas fechadas, das unidades produtivas isoladas abaixo descritas, a qual obedecerá às condições

estabelecidas neste Edital: 1.Definições 1.1.Para fins deste Edital, os termos e expressões abaixo relacionadas terão

os seguintes significados quando aqui utilizados: Administrador Judicial - significa o Dr. Gustavo Licks, advogado

inscrito na OAB/RJ sob o nº 176.184, conforme nomeação pelo Juízo da Recuperação, nos termos do Capítulo II,

Seção III, da Lei de Falências, ou quem vier a substituí-lo. Condições Mínimas da Proposta - significa as condições

mínimas que deverão constar da proposta apresentada para aquisição da(s) Unidade(s) Produtiva(s) SPEs

Continuadas, conforme previsto na Cláusula 5.1.2.4.2 do Plano de Recuperação Judicial e no item 3 deste Edital.

Conta Vinculada - significa a conta correte que será informada ao proponente vencedor no momento oportuno, e

devidamente informada no Juízo da Recuperação, na qual deverá ser necessariamente depositado o preço constante

da(s) Proposta(s) Vencedora(s) apresentada(s) para aquisição das UPIs SPEs Continuadas, nos valores e com a

periodicidade estabelecidos na Proposta Vencedora. Créditos Concursais - São créditos, materializados ou

contingentes, líquidos ou ilíquidos, existentes na data do pedido de recuperação judicial ou cujo fato gerador seja

anterior ou coincidente com a Data do Pedido de recuperação judicial, que estão sujeitos aos efeitos da recuperação

judicial, incluídos no Quadro Geral de Credores preparado pelo Administrador Judicial, observadas eventuais

alterações promovidas por decisão judicial. Os Créditos Concursais poderão ser créditos em que as Recuperandas

figuram como devedoras principais ou créditos decorrentes de fiança, aval ou obrigação solidária prestada por

qualquer das Recuperandas a Terceiros em benefício das SPEs Sete. Data da Alienação Judicial - significa o dia 28

de março de 2019. Juízo da Recuperação - significa o MM. Juízo da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Local da

Alienação Judicial - tem o significado atribuído no item 6.2 deste Edital. Plano de Recuperação Judicial - significa o

plano de recuperação judicial das Recuperandas, aprovado em Assembléia Geral de Credores realizada em 09 de

novembro de 2018. Proposta Válida - significa uma Proposta apresentada na forma prevista no Plano de recuperação

Judicial e neste Edital e que atenda aos requisitos da lei, do presente Edital e do Plano de Recuperação Judicial.

Proposta Vencedora - significa a(s) proposta(s) que for(em) homologada(s) pelo Juízo da Recuperação, nos termos
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deste Edital, como sendo a(s) melhor(es) proposta(s) a se sagrar vencedora(s) após analisadas todas as propostas

apresentadas. Recuperação Judicial - significa o processo de recuperação judicial das Recuperandas, em curso

perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sob o nº 0142307-13.2016.8.19.0001.

Requisitos Mínimos de Habilitação - significa, em conjunto, os requisitos jurídicos, econômicos e de qualificação

técnica da proposta e do proponente estabelecidos nos itens 3 e 4 deste Edital. Sinal - tem o significado atribuído no

item 3.3, (B), deste Edital. UPI SPEs Continuadas - São as quatro Unidades Produtivas Isoladas, na forma do Artigo

60 da Lei de Falências, cada uma composta pela totalidade das ações de cada SPE Continuada, descritas no Anexo

I deste Edital (fls. 7382/7401), conforme indicado no item 2.1 deste Edital. Valor Mínimo UPIs SPEs Continuadas -

tem o significado atribuído no item 2.2 deste Edital. 2.Objeto e Preço da Alienação 2.1.O objeto a ser alienado são as

chamadas Unidades Produtivas Isoladas SPEs Continuadas ("UPIs SPEs Continuadas"), sendo essas constituídas

pelos bens e direitos descritos no Anexo I deste Edital (fls. 7382/7401). Para fins de constituição de cada UPI SPE

Continuada, a integralidade das ações da respectiva SPE Continuada deverá ser consolidada no Grupo Sete,

mediante a transferência da participação societária hoje detida pelo Sócio B de cada SPE Continuada ao Grupo Sete.

2.2.O valor mínimo para aquisição de cada SPE Continuada consta do laudo de avaliação da respectiva SPE Sete, o

qual constituiu o Anexo I do Plano de Recuperação Judicial ("Valor Mínimo UPIs SPEs Continuadas") (fls.

7009/7038). 3.Requisitos Jurídicos e Econômicos da Proposta e do Proponente 3.1. Eventuais proponentes

interessados em participar da alienação judicial das UPIs SPEs Continuadas deverão, até às 17h do trigésimo dia

contado da publicação deste Edital, submeter ao Juízo da Recuperação, proposta em envelope lacrado que contenha

proposta de aquisição da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s). Todas as propostas deverão ser apresentadas em duas

vias de igual teor, ambas acompanhadas de todos os documentos que a acompanham. 3.1.1. Os proponentes

deverão apresentar propostas que envolvam a aquisição conjunta das quatro UPIs SPEs Continuadas.

Alternativamente, poderão apresentar propostas que envolvam a aquisição de no mínimo duas das quatro UPIs

SPEs Continuadas, desde que as sondas detidas pelas respectivas SPEs Continuadas estejam em construção no

mesmo estaleiro. Os proponentes que apresentarem propostas para a aquisição de apenas duas UPIs SPEs

Continuadas somente terão direito à aquisição das UPIs SPEs Continuadas objeto da proposta se confirmada a

aceitação de proposta válida e a efetiva transferência de propriedade das demais UPIs SPEs Continuadas

remanescentes em favor de outro proponente, e desde que o somatório de ambas as propostas seja superior às

demais ofertas apresentadas, individualmente ou em conjunto. 3.2.A proposta deverá ser acompanhada de: (A)

comprovante de existência e regularidade do proponente, devidamente emitidos pelos órgãos responsáveis pelo

registro de constituição do proponente; (B) declaração de referência bancária do proponente de pelo menos 2 (duas)

instituições financeiras de primeira linha; (C) carta de fiança bancária emitida em benefício das Recuperandas, por

instituição financeira de primeira linha, ou seguro garantia contratado em benefício das Recuperandas com entidade

seguradora de primeira linha, no valor de 3% (três por cento) do valor total da proposta, com validade não inferior a

120 (cento e vinte) dias, exigível pelas Recuperandas caso a proposta seja declarada vencedora e não seja possível

a conclusão da alienação da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s), seja porque o proponente não apresentou às

Recuperandas a garantia definitiva prevista no item 3.4, no prazo ali estabelecido, ou por qualquer outro motivo

imputável ao proponente; e (D) declaração, firmada pelos representantes legais do proponente legalmente

autorizados a tanto (inclusive depois de obtidas todas as aprovações societárias porventura necessárias), de que

concorda e adere integralmente às cláusulas do Plano e que adotará todas as medidas cabíveis para que sejam

cumpridas as suas cláusulas, renunciando expressamente ao direito de questionar a validade ou legalidade do Plano,

no todo ou em parte, bem como de recorrer da decisão judicial que homologar o Plano, conforme modelo constante

do Anexo 5.1.2.4.1. 3.2.1.Incidirão sobre a garantia prevista no item 3.2, "C", as mesmas regras estabelecidas nos

itens 3.4.1 e 3.4.2 deste Edital. 3.3.As propostas para a aquisição das quatro UPls SPEs Continuadas deverão

conter, no mínimo (A) o valor oferecido pelo proponente para cada UPI SPE Continuada objeto da proposta, em

dólares norte-americanos, que poderá ser pago à vista ou a prazo, desde que o pagamento da última parcela não

exceda a última data prevista para o início da operação, conforme estabelecido nos Contratos de Afretamento das

UPls SPEs Continuadas; (B) o pagamento mínimo de 10% (dez por cento) do valor total da proposta a título de sinal,
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não reembolsável em nenhuma hipótese, que deverá ser pago simultaneamente à transferência da propriedade da(s)

respectiva(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s) ou à assinatura e cessão dos Contratos de Afretamento e Serviços com a

Petrobras, o que ocorrer por último; (C) as demais condições de pagamento; (D) a obrigação do proponente de

apresentar às Recuperandas e em benefício delas, caso sua proposta seja aceita, no prazo máximo de 30 (trinta)

dias contados da ciência da aceitação da proposta, garantia de pagamento integral do valor total da proposta, a ser

constituída mediante carta de fiança bancária emitida por instituição financeira de primeira linha e/ou seguro garantia

contratado com entidade seguradora de primeira linha, com prazo de validade não inferior ao prazo da proposta

apresentada; (E) o prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias, e (F) indicação de

representante pessoa física com endereço eletrônico (e-mail) e endereço físico na cidade do Rio de Janeiro, com

poderes para receber intimações e notificações das Recuperandas ou do Juízo da Recuperação relativas à

Recuperação Judicial. O proponente poderá se utilizar de mais de uma carta de fiança e/ou seguro garantia, desde

que, em conjunto, as garantias cubram o valor integral da sua proposta, respeitadas as condições abaixo. 3.3.1.O

valor oferecido pelo proponente para cada UPI SPE Continuada deverá ser livre de toda e qualquer incidência

tributária, no Brasil ou no exterior, cabendo exclusivamente ao proponente arcar com o pagamento dos tributos

porventura incidentes sobre a proposta por ele apresentada, de tal forma que o valor por ele apresentado na

proposta seja o valor a ser depositado na Conta Vinculada, caso a sua proposta seja declarada vencedora no final do

processo competitivo de alienação da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s). 3.4.Todas as propostas deverão,

necessariamente e sob pena de desconsideração, conter a obrigação do proponente de outorgar, no prazo máximo

de 30 (trinta) dias contados da ciência da aceitação da proposta, garantia em benefício das Recuperandas,

consubstanciada em carta de fiança bancária emitida por instituição financeira de primeira linha e/ou seguro garantia

contratado com entidade seguradora de primeira linha, a fim de garantir o pagamento integral do valor total da

proposta aceita. O proponente pode se utilizar de mais de uma carta de fiança e/ou seguro garantia, desde que, em

conjunto, as garantias cubram o valor integral da sua proposta, respeitadas as condições abaixo. 3.4.1.Caso o

proponente opte por garantir o pagamento de parcela ou do valor total da proposta por meio de carta de fiança

bancária, a instituição financeira garantidora deverá: (i) ser de primeira linha; (ii) estar localizada na República

Federativa do Brasil ou com correspondente localizado neste país; e (iii) ter classificação de risco estabelecida por

agência de classificação de risco internacionalmente qualificada e reconhecida. Adicionalmente, a carta de fiança

bancária deverá indicar o Brasil como local de cumprimento da obrigação. 3.4.2.Caso o proponente opte por garantir

o pagamento de parcela ou do valor total da proposta por meio de seguro garantia, a apólice deverá: (i) ser emitida

por seguradora de primeira linha, localizada no Brasil ou com correspondente localizado neste país; (ii) estar de

acordo com o modelo aprovado pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; (iii) indicar as Recuperandas

como beneficiárias do seguro; e (iv) indicar o Brasil como local de cumprimento da obrigação. 3.5.A outorga da

garantia nos termos previsto nos itens acima é considerada condição indispensável para que as Recuperandas

transfiram ao proponente da oferta vencedora a propriedade da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s) objeto da proposta

antes da quitação integral do preço. 3.6.As propostas com pagamento a prazo serão comparadas com as propostas

à vista mediante o cálculo de valor presente do fluxo de pagamento de cada proposta, incluindo-se o reajuste

proposto pelo proponente, utilizando-se como taxa de desconto no cálculo do valor presente a taxa mensal composta

equivalente a 10% (dez por cento) ao ano, em dólares norte-americanos. 4.Requisitos de Qualificação Técnica dos

Proponentes 4.Os proponentes, e/ou empresas afiliadas, deverão também comprovar a sua qualificação técnica no

ato da apresentação da proposta, mediante documentos que atestem o atendimento a, no mínimo, os seguintes

requisitos de qualificação técnica: (i) possuam experiência comprovada de, pelo menos, 2.190 (dois mil cento e

noventa) dias nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da publicação do Edital, de operação de sondas de

perfuração com posicionamento dinâmico aptas a operar em lâmina d'água de, no mínimo, 2.000 (dois mil) metros,

sendo, pelo menos, 120 dias dos 2.190 dias realizados durante o ano de 2018; (ii) não possuam disputas judiciais ou

arbitragens contra as sociedades do Grupo Sete ou seus acionistas; e (iii) não possuam bloqueio cautelar ou

qualquer outra restrição de atuação junto a órgãos públicos ou a Petrobras. 5.As condições indicadas nos itens 3 e 4

deste Edital, seja quanto ao prazo de entrega da proposta ou os termos e documentos que a devem acompanhar,

7749



constituem os ´Requisitos Mínimos de Habilitação´ para a alienação judicial da(s) UPI(s) SPE(s) Continuada(s), e o

desrespeito a qualquer um desses requisitos consistirá na inabilitação do proponente. 6.Procedimento da Alienação

Judicial 6.1.A alienação judicial será realizada na modalidade de propostas fechadas, na forma do art. 142, 11, da Lei

de Falências, observadas as condições previstas neste item. 6.2.Qualquer interessado que atenda os requisitos

estabelecidos neste Edital e no Plano de Recuperação Judicial poderá apresentar propostas para a aquisição das

UPls SPEs Continuadas, as quais deverão ser apresentadas ao cartório do Juízo da Recuperação, mediante

envelope lacrado, até às 17:00 horas do trigésimo dia contado da publicação deste edital. Fica esclarecido que o

cartório do Juízo da Recuperação fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Erasmo Braga, nº 115,

Lâmina Central, sala 713 (´Local da Alienação Judicial´). 6.3.Encerrado o prazo previsto no item 6.2 acima, o

Administrador Judicial relacionará todas as propostas recebidas, com a indicação do respectivo proponente, cabendo

ao Juízo da Recuperação a abertura dos envelopes, na forma do art. 142, § 4º, da Lei de Falências. Ato contínuo

deverá ser lavrado o auto descritivo das propostas apresentadas, contendo nome de cada um dos proponentes e o

preço ofertado por cada um deles para as UPls SPEs Continuadas, para posterior juntada aos autos da Recuperação

Judicial. 6.4. Após a lavratura do auto a que se refere o item anterior, deverão ser entregues às Recuperandas uma

das vias de todas as propostas apresentadas, para a verificação do atendimento dos requisitos mínimos previstos no

Plano de Recuperação Judicial e neste Edital, inclusive no que se refere à qualificação técnica dos proponentes. As

Recuperandas deverão submeter ao Juízo da Recuperação, para homologação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis

contados da abertura da(s) proposta(s), a classificação final dos proponentes, devidamente fundamentada de acordo

com os critérios estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial e neste Edital. Deverá(ão) ser considerada(s) como

vencedora(s) a(s) proposta(s) que, em conjunto ou isoladamente, representem o pagamento do maior preço para as

Recuperandas, observadas as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial e neste Edital. 6.5.

Homologada(s) a(s) Proposta(s) Vencedora(s) pelo Juízo da Recuperação, o(s) Proponente(s) Vencedor(es) será(ão)

intimado(s), através do representante indicado na proposta, pelas próprias Recuperandas, independentemente de

intimação judicial, para a apresentação da garantia prevista no item 3.4 deste Edital, no prazo ali estabelecido. 6.6.Na

hipótese de o(s) proponente(s) vencedor(es) não apresentar(em) às Recuperandas a garantia prevista no item 3.4

deste Edital no prazo ali estabelecido, poderão as Recuperandas requerer ao Juízo da Recuperação que declare

como vencedor(es) o(s) proponente(s) classificado(s) em segundo lugar, em conjunto ou isoladamente, e assim

sucessivamente até a regular constituição da garantia. Nesse caso, as Recuperandas poderão exigir do(s)

proponente(s) faltoso(s) o pagamento da multa de 3% (três por cento) prevista no item 3.2 (C), mediante a execução

da garantia prestada pelo proponente para esta finalidade. 6.7. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a

apresentação da garantia definitiva pelo(s) proponente(s) declarado(s) vencedor(es), as Recuperandas deverão

restituir aos demais proponentes o instrumento de garantia apresentado juntamente com a(s) proposta(s)

perdedora(s). 6.8.Na hipótese de só serem apresentadas propostas com valores inferiores ao Valor Mínimo das UPls

SPEs Continuadas ou que não contemplem, em conjunto ou individualmente, a aquisição das quatro UPls SPEs

Continuadas, as Recuperandas deverão convocar uma Reunião de Credores para deliberar sobre a aceitação ou não

de tais propostas, conforme previsto na Cláusula 5.1.2.4.9 do Plano de Recuperação Judicial. 6.9.Tendo em vista

que a alienação da(s) SPE(s) Continuada(s) se dará por meio de processo competitivo previsto no Artigo 142 da Lei

de Falências, em nenhuma hipótese haverá sucessão do adquirente das UPls SPEs Continuadas por quaisquer

dívidas e obrigações das Recuperandas, na forma do Artigo 60 da Lei de Falências. 7.Pagamento do Preço da

Arrematação 7.1.Do Tempo do Pagamento - O preço de aquisição deverá ser pago no tempo e modo descritos na(s)

Proposta(s) Vencedora(s), sempre sendo realizados os depósitos na Conta Vinculada. O pagamento de qualquer

parcela do preço de aquisição em outra conta senão a Conta Vinculada será considerado inválido, e não desobrigará

o arrematante quanto ao pagamento da respectiva parcela. 7.2.Do Meio de Pagamento - O preço de aquisição

deverá ser integralmente pago em dólares norte-americanos, em recursos disponíveis, livres e desembaraçados de

qualquer ônus, não sendo permitida a compensação por créditos eventualmente existentes contra as Recuperandas,

independente da classe ou espécie. 8. Da Adjudicação do Objeto da Alienação 8.1. O(s) proponente(s) vencedor(es)

será(ão) responsável(is) por realizar e arcar com todos os custos relativos ao registro da transferência de propriedade
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da UPI SPE Continuada e seus ativos nos respectivos órgãos competentes. E, para que chegue ao conhecimento

dos interessados, mandei expedir o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da

Lei. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019. Eu, Janice Magali Pires de Barros, matrícula 01/13858], Escrivão da 3a

Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, subscrevo-me. Luiz Alberto Carvalho Alves, Juiz de Direito

- Titular da 3ª Vara Empresarial. Anexo I ao Edital Os bens e direitos que compõem as UPls SPEs Continuadas, que

serão objeto de alienação pública, estão a seguir individualmente discriminados no seguinte documento, anexo ao

presente Edital: Relatório de Estágio Construtivo e Situação das Sondas - ARPOADOR, GUARAPARI, URCA e

FRADE (cf. fls. 7382/7401). 

 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 26/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

 

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao

requerido às fls. 7222/7223.

 

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas petições de fls.

7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e

arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

 

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição

nos autos principais.

 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

 

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo credor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

 

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação

das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7752



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão GUSTAVO BANHO LICKS foi regularmente intimado(a) pelo portal

em  25/02/2019, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

 

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao

requerido às fls. 7222/7223.

 

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas petições de fls.

7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e

arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

 

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição

nos autos principais.

 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

 

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo credor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

 

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação

das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão SERGIO BERMUDES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

26/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

 

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao

requerido às fls. 7222/7223.

 

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas petições de fls.

7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e

arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

 

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição

nos autos principais.

 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

 

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo credor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

 

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação

das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7754



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 26/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

 

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao

requerido às fls. 7222/7223.

 

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas petições de fls.

7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e

arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

 

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição

nos autos principais.

 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

 

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo credor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

 

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação

das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7755



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 26/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

 

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao

requerido às fls. 7222/7223.

 

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas petições de fls.

7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e

arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

 

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição

nos autos principais.

 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

 

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo credor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

 

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação

das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7756



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 26/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

 

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao

requerido às fls. 7222/7223.

 

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas petições de fls.

7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e

arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

 

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição

nos autos principais.

 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

 

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo credor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

 

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação

das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7757



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão ISABEL BONELLI WETZEL foi tacitamente intimado(a) pelo portal

em 26/02/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO que nesta data faço o push eletrônico do r. despacho de fls.7403:

1. Diante dos requerimentos pendentes nos autos, determino ao Cartório:

 

1.1. Retifique o endereço das recuperandas no cadastro do processo no DCP, atendendo ao

requerido às fls. 7222/7223.

 

1.2. Anotem-se as representações processuais dos credores, contidas nas petições de fls.

7253 e 7263/7266, em seguida, proceda o desentranhamento dos autos principais e

arquivamento no anexo 1, mediante certidão.

 

1.3. Fls. 7273/7366: Anote-se a representação processual do credor, mantendo-se a petição

nos autos principais.

 

2. Atenda o Administrador Judicial o requerido pelo Ministério Público às fls. 7251.

 

3. Digam as Recuperandas e o Administrador Judicial sobre o requerido pelo credor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES às fls. 7273/7366.

 

4. Visando o cumprimento do plano recuperacional, defiro a publicação do edital de alienação

das UPIs SPEs Continuadas, na forma requerida às fls. 7368/7401

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão SERGIO BERMUDES foi tacitamente intimado(a) pelo portal em

07/03/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO que ainda NÃO HOUVE o trânsito em

julgado da r. sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o prazo para os recursos

cabíveis

 

Na forma da Ordem de Serviço n. 01/16 deste Juízo, às recuperandas para que forneçam

mídia contendo a minuta do edital em formato Microsoft Word.

 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7759



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 07/03/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO que ainda NÃO HOUVE o trânsito em

julgado da r. sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o prazo para os recursos

cabíveis

 

Na forma da Ordem de Serviço n. 01/16 deste Juízo, às recuperandas para que forneçam

mídia contendo a minuta do edital em formato Microsoft Word.

 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7760



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 07/03/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Não obstante o ato ordinatório de fls.7682, CERTIFICO que ainda NÃO HOUVE o trânsito em

julgado da r. sentença de fls.7102, uma vez que não transcorreu o prazo para os recursos

cabíveis

 

Na forma da Ordem de Serviço n. 01/16 deste Juízo, às recuperandas para que forneçam

mídia contendo a minuta do edital em formato Microsoft Word.

 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial

7761



Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 11/03/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA 

COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 

 

 

 

 

 

LICKS CONTADORES ASSOCIADOS, representada por Gustavo 

Banho Licks, honrosamente nomeado para o cargo de Administrador Judicial das 

Sociedades SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., SETE INVESTIMENTOS I S.A., 

SETE INVESTIMENTOS II S.A., SETE HOLDING GMBH, SETE INTERNATIONAL 

ONE GMBH e SETE INTERNATIONAL TWO GMBH, vem, perante Vossa Excelência, 

em obediência ao despacho de fls. 7403, manifestar-se quanto o item determinado, na 

forma que segue: 

A Administração Judicial apresentou sua proposta de honorários, às fls. 

2190/2200, na qual, diante da complexidade da recuperação judicial, da capacidade de 

pagamento das devedoras e dos preços praticados no mercado, propôs a quantia de 

0,116% do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, parcelados em 30 meses, e, 

na mesma ocasião, requereu a fixação de honorários provisórios. 

As Recuperandas apresentaram manifestação, às fls. 2205/2206, 

concordando com a fixação de honorários provisórios e requereram prazo suplementar de 

15 (quinze) dias para avaliarem a proposta de honorários. 

O MM. Juízo deferiu, às fls. 2212, o pagamento de honorários provisórios 

e a suplementação de prazo requerida. 

As Recuperandas se manifestaram, às fls. 2431/2434, apresentando 

critérios para o pagamento dos honorários e solicitando a sua fixação abaixo do valor 

proposto pela Administração Judicial, mas sem apontar um quantum, reiterando às fls. 

2832/2835. 
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Assim, diante da manifestação das Recuperandas requerendo que o valor 

da parcela seja fixado no montante percebido à título de honorários provisórios, a 

Administração Judicial propõe que os honorários provisórios sejam convertidos em 

definitivos na forma avençada, abatendo os valores percebidos até o momento. 

Dessa forma, propõe: 

1 - Homologação dos honorários da Administração Judicial no percentual 

de 0,116% da 1ª relação de credores; 

2 - Que seja mantida a forma de pagamento e os valores que são 

regularmente pagos a título de honorários provisórios; e 

3 - O abatimento dos valores que foram pagos até o momento a título de 

honorários provisórios. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento.  

 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019. 

 

GUSTAVO BANHO LICKS 

CRC-RJ 087.155/O-7 

OAB/RJ 176.184 

 

ISABEL BONELLI 

OAB/RJ 204.938 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO FRAGOSO 

OAB/RJ 175.354 

 

 

FERNANDA PIERSANTI 

OAB/RJ 217.228 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 12/03/2019

Data 12/03/2019

Descrição CERTIFICO que a r. sentença de fls.7102/7106 transitou

em julgado em 07/03/2019.
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142307-13.2016.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial

         

Atos Ordinatórios

CERTIFICO que a r. sentença de fls.7102/7106 transitou em julgado em 07/03/2019.

Rio de Janeiro, 12/03/2019.

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/28575
Øþ

738
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 22/03/2019

Data 22/03/2019

Publicado no DO Sim

Data do Expediente 22/03/2019

Descrição Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e

dando efetividade ao que determina o art.142, §4º da Lei

11101/05, informo que os proponentes deverão

apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no

edital, as suas respectivas propostas, em envelope

lacrado, sendo certo que esta Serventia emitirá o recibo

de recebimento do referido envelope.

7767



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142307-13.2016.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial

         

Atos Ordinatórios

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que determina o art.142, §4º da
Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados
no edital, as suas respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia emitirá o
recibo de recebimento do referido envelope.

Rio de Janeiro, 22/03/2019.

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/28575
Øþ

738
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 22/03/2019

7769



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: GUSTAVO BANHO LICKS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7770

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:12
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: SERGIO BERMUDES

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7771

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:13
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7772

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:14
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7773

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:15
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7774

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:16
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: LEONARDO JOSÉ DE CAMPOS MELO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7775

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:17
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: RICARDO LORETTI HENRICI

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7776

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:18
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7777

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:19
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: EDUARDA DE TOLEDO SIMONIS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7778

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:20
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCIO KOJI OYA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7779

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:21
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCIO KOJI OYA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7780

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:22
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7781

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:23
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7782

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:24
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MILENA DONATO OLIVA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7783

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:25
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MÁRCIA ALYNE YOSHIDA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7784

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:26
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7785

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:27
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7786

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:28
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: THIAGO PEIXOTO ALVES

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7787

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:29
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7788

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:30
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: LEONARDO FARIA SCHENK

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7789

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:31
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCOS TANAKA DE AMORIM

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7790

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:32
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: ANDERSON SOARES DA SILVA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7791

JANICE MAGALI PIRES DE BARROS:13858 Assinado em 25/03/2019 17:56:33
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7792

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 26/03/2019 14:29:40
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: ISABEL BONELLI WETZEL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7793

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 26/03/2019 14:29:42
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: THIAGO BRESSANI PALMIERI

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7794

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 26/03/2019 14:29:43
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7795

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 26/03/2019 14:29:45
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7796

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 26/03/2019 14:29:46
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: ANDRE VASCONCELOS ROQUE

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7797

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 26/03/2019 14:29:47
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: BRUNA MEYER

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que 
determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão 
apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas 
respectivas  propostas, em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia 
emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.
 

Øþ

1197

7798

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 26/03/2019 14:29:49
Local: TJ-RJ



Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 22/03/2019 e foi publicado em 26/03/2019 na(s) folha(s) 188/189 da edição: Ano 11 - n° 134 do

DJE. 

 

Proc. 0142307-13.2016.8.19.0001 - SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS, Administrador Judicial:

LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA (Adv(s). Dr(a). GUSTAVO BANHO LICKS (OAB/RJ-176184),

Dr(a). SERGIO BERMUDES (OAB/RJ-017587), Dr(a). MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA (OAB/RJ-

059384), Dr(a). MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA (OAB/RJ-063975), Dr(a). MARCELO LAMEGO

CARPENTER FERREIRA (OAB/RJ-092518), Dr(a). LEONARDO JOSÉ DE CAMPOS MELO (OAB/RJ-123611),

Dr(a). RICARDO LORETTI HENRICI (OAB/RJ-130613), Dr(a). FERNANDA MEDINA PANTOJA (OAB/RJ-125644),

Dr(a). THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ (OAB/RJ-178816), Dr(a). EDUARDA DE TOLEDO SIMONIS (OAB/RJ-

200986), Dr(a). MARCIO KOJI OYA (OAB/SP-165374), Dr(a). MARCIO KOJI OYA (OAB/RJ-200122), Dr(a).

LEONARDO DE ALMEIDA FRAGOSO (OAB/RJ-175354), Dr(a). GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO (OAB/RJ-

041245), Dr(a). MILENA DONATO OLIVA (OAB/RJ-137546), Dr(a). EDUARDO BOCCUZZI (OAB/SP-105300), Dr(a).

MÁRCIA ALYNE YOSHIDA (OAB/SP-164474) X Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS (Adv(s).

Dr(a). MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO (OAB/RJ-058049), Dr(a). MARCOS PITANGA CAETE

FERREIRA (OAB/RJ-144825), Dr(a). THIAGO PEIXOTO ALVES (OAB/RJ-155282), Dr(a). RENATA CARDOSO

DURAN BARBOZA (OAB/RJ-126682), Dr(a). LEONARDO GRECO (OAB/RJ-021557), Dr(a). PAULO CEZAR

PINHEIRO CARNEIRO (OAB/RJ-020200), Dr(a). LEONARDO FARIA SCHENK (OAB/RJ-123888), Dr(a). DARWIN

LOURENCO CORREA (OAB/RJ-112989), Dr(a). MARCOS TANAKA DE AMORIM (OAB/SP-252946), Dr(a).

ANDERSON SOARES DA SILVA (OAB/RJ-120220), Dr(a). DOMINGOS FERNANDO REFINETTI (OAB/SP-046095),

Dr(a). NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/RJ-136118), Dr(a). ISABEL BONELLI WETZEL (OAB/RJ-

204938), Dr(a). FERNANDA LIMA FRANÇA PIERSANTI (OAB/RJ-217228), Dr(a). NELSON WILIANS FRATONI

RODRIGUES (OAB/SP-136118), Dr(a). THIAGO BRESSANI PALMIERI (OAB/SP-207753), Dr(a). NELSON WILIANS

FRATONI RODRIGUES (OAB/SP-128341), Dr(a). VIVIANNE DA SILVEIRA ABILIO (OAB/RJ-165488), Dr(a). ANDRE

VASCONCELOS ROQUE (OAB/RJ-130538), Dr(a). BRUNA MEYER (OAB/SP-337061) Na forma da Ordem de

Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que determina o art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os

proponentes deverão apresentar em Cartório, no dia, hora e local marcados no edital, as suas respectivas propostas,

em envelope lacrado, sendo certo que esta Serventia emitirá o recibo de recebimento do referido envelope. 

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019 

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão NELSON WILIANS F. RODRIGUES foi regularmente intimado(a)

pelo portal em  26/03/2019, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que determina o

art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão apresentar em Cartório, no

dia, hora e local marcados no edital, as suas respectivas  propostas, em envelope lacrado,

sendo certo que esta Serventia emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão NELSON WILIANS F. RODRIGUES foi regularmente intimado(a)

pelo portal em  26/03/2019, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que determina o

art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão apresentar em Cartório, no

dia, hora e local marcados no edital, as suas respectivas  propostas, em envelope lacrado,

sendo certo que esta Serventia emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão MARCOS TANAKA DE AMORIM foi regularmente intimado(a) pelo

portal em  25/03/2019, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo e dando efetividade ao que determina o

art.142, §4º da Lei 11101/05, informo que os proponentes deverão apresentar em Cartório, no

dia, hora e local marcados no edital, as suas respectivas  propostas, em envelope lacrado,

sendo certo que esta Serventia emitirá o recibo de recebimento do referido envelope.

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019

Cartório da 3ª Vara Empresarial
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 27/03/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 
Autos nº 0142307-13.2016.8.19.0001 

 
 
TRANSOCEAN INC., empresa incorporada em Cayman Islands, com sede em P.O. Box 10342, 32C 

Dr. Roy’s Drive, Bermuda House, Grand Cayman, KY1‐1003, Cayman Islands (“Transocean”) e   

MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA. empresa com sede na 

Av. Afrânio de Melo Franco, 290, salas 501-A, 502-A e 504-A , Leblon, CEP 22.430-060, Rio de 

Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 19.390.374/0001-99 (“Mubadala” e, em conjunto com a 

Transocean, as “Requerentes”) vêm, conjunta e respeitosamente à presença de V. Exa., nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Sete1, requerer a juntada da anexa missiva referente ao 

processo competitivo para a aquisição das UPIs SPEs Continuadas (Doc. 01). 

 

Outrossim, as Requerentes ainda pugnam pela juntada se seus anexos documentos constitutivos 

e procurações aos advogados infra-assinados (Doc. 02). 

 

Termos em que, pede deferimento. 
 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. 
 
 

GUILHERME FONTES BECHARA 
OAB/SP 282.824 

RODRIGO YVES  
OAB/SP 358.826 

(Assinatura Eletrônica) 
 

                                                                        

1 SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE INVESTIMENTOS 1 S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; 
SETE INVESTIMENTOS 2 S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE HOLDING GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE 
INTERNATIONAL ONE GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; E SETE INTERNATIONAL TWO GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
todas conjuntamente denominadas “Grupo Sete” ou “Recuperandas” 
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Doc. 02 
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Nome: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Nome Novo: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
NIRE: 332.0965704-6 Protocolo: 00-2019/065358-2 Data do protocolo: 05/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/02/2019 SOB O NÚMERO 00003511041 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 7BCE6855A6973254D1C46045EDB8644C74DE8483356D1F423CEF687291E82980
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.   Pag. 1/23
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Nome Novo: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
NIRE: 332.0965704-6 Protocolo: 00-2019/065358-2 Data do protocolo: 05/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/02/2019 SOB O NÚMERO 00003511041 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 7BCE6855A6973254D1C46045EDB8644C74DE8483356D1F423CEF687291E82980
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.   Pag. 2/23

7824



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Nome: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Nome Novo: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
NIRE: 332.0965704-6 Protocolo: 00-2019/065358-2 Data do protocolo: 05/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/02/2019 SOB O NÚMERO 00003511041 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 7BCE6855A6973254D1C46045EDB8644C74DE8483356D1F423CEF687291E82980
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.   Pag. 3/23
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Nome: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Nome Novo: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
NIRE: 332.0965704-6 Protocolo: 00-2019/065358-2 Data do protocolo: 05/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/02/2019 SOB O NÚMERO 00003511041 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 7BCE6855A6973254D1C46045EDB8644C74DE8483356D1F423CEF687291E82980
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Nome: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Nome Novo: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
NIRE: 332.0965704-6 Protocolo: 00-2019/065358-2 Data do protocolo: 05/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/02/2019 SOB O NÚMERO 00003511041 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 7BCE6855A6973254D1C46045EDB8644C74DE8483356D1F423CEF687291E82980
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Nome: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Nome Novo: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
NIRE: 332.0965704-6 Protocolo: 00-2019/065358-2 Data do protocolo: 05/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/02/2019 SOB O NÚMERO 00003511041 e demais constantes do termo de
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Nome: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Nome Novo: MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTORA DE RECURSOS LTDA
NIRE: 332.0965704-6 Protocolo: 00-2019/065358-2 Data do protocolo: 05/02/2019
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 1/3 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA AD JUDICIA ET EXTRA POWER OF ATTORNEY 
  
MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E 
GESTORA DE RECURSOS LTDA., empresa com 
sede na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, salas 
501-A, 502-A e 504-A , Leblon, CEP 22.430-060, 
Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 
19.390.374/0001-99, doravante denominada 
simplesmente "Outorgante", nomeia e constitui 
como seus procuradores, os advogados e 
estudantes de direito abaixo listados: 

MUBADALA CONSULTORIA FINANCEIRA E 
GESTORA DE RECURSOS LTDA., a company 
headquartered at Av. Afrânio de Melo Franco, 
290, salas 501-A, 502-A e 504-A , Leblon, CEP 
22.430-060, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF n. 
19.390.374/0001-99, hereinafter called the 
“Grantor” hereby appoints and constitutes as its 
true and lawful attorneys in fact the following 
ones: 

  
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER 
OAB/SP 172.708 
cxavier.intimacao@demarest.com.br 
 
GUILHERME FONTES BECHARA 
OAB/SP 282.824 
gfontes.intimacao@demarest.com.br 
 
PALOMA VALÉRIA MARTINS LIMA 
OAB/SP 199.752 
pvlima.intimacao@demarest.com.br 
 
CARLOS ALBERTO R. DE VASCONCELOS 
OAB/RJ 140.759 
cvasconcelos.intimacao@demarest.com.br 
 
PEDRO PIO BORGES FERRAZ BARBOSA 
OAB/RJ 183.235 
pfbarbosa.intimacao@demarest.com.br  
 
SIMONE MAIA NATAL 
OAB/SP 346.800 
snatal.intimacao@demarest.com.br 
 
RODRIGO YVES FAVORETTO DIAS 
OAB/SP 358.826 
ryves.intimacao@demarest.com.br 
 
MICHELLE YUKIE UTSUNOMIYA 
OAB/SP 226.195-E 

CELSO CALDAS MARTINS XAVIER 
OAB/SP 172.708 
cxavier.intimacao@demarest.com.br 
 
GUILHERME FONTES BECHARA 
OAB/SP 282.824 
gfontes.intimacao@demarest.com.br 
 
PALOMA VALÉRIA MARTINS LIMA 
OAB/SP 199.752 
pvlima.intimacao@demarest.com.br 
 
CARLOS ALBERTO R. DE VASCONCELOS 
OAB/RJ 140.759 
cvasconcelos.intimacao@demarest.com.br 
 
PEDRO PIO BORGES FERRAZ BARBOSA 
OAB/RJ 183.235 
pfbarbosa.intimacao@demarest.com.br  
 
SIMONE MAIA NATAL 
OAB/SP 346.800 
snatal.intimacao@demarest.com.br 
 
RODRIGO YVES FAVORETTO DIAS 
OAB/SP 358.826 
ryves.intimacao@demarest.com.br 
 
MICHELLE YUKIE UTSUNOMIYA 
OAB/SP 226.195-E 

  
  
todos integrantes de Demarest Advogados 
(Almeida Rotenberg e Boscoli - Sociedade de 

all members of Demarest Advogados (Almeida 
Rotenberg e Boscoli - Sociedade de Advogados a 
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Advogados, sociedade registrada sob o nº 9 na 
OAB/SP) com sede na Av. Pedroso de Moraes, 
1.201, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05.419-001, 
telefone + (55) (11) 3356-1800. 

law firm registered under No. 9 in the Brazilian 
Bar Association São Paulo Section - OAB/SP) with 
head office at Av. Pedroso de Moraes, 1.201, 
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05.419-001, 
telephone + (55) (11) 3356-1800. 

  
Pelo presente instrumento são outorgados 
poderes aos advogados acima listados para o fim 
de, em conjunto ou separadamente, 
independentemente da ordem de nomeação, 
atuarem no foro em geral representando a 
OUTORGANTE perante qualquer juízo ou 
instância, conforme disposto no artigo 105 do 
Código de Processo Civil, sendo outorgados, 
ainda, poderes específicos para transigir, desistir 
de ação, renunciar ao direito sobre que se funda 
a ação, receber e dar quitação, firmar 
compromisso, bem como substabelecer. 

Hereby powers are granted to the lawyers listed 
above, for the purpose of jointly or separately, 
regardless of the order of appointment, acting in 
court in general, representing the GRANTOR 
before any court or authority, as provided for in 
article 105 of the Brazilian Civil Procedure Code, 
including specific powers to compromise, give up 
action, waive the right that is founded on the 
action, receiving and discharge, firm commitment 
and to assign the powers granted herein. 

  
São outorgados, ainda, poderes aos advogados 
acima listados para, em conjunto ou 
separadamente, independentemente da ordem 
de nomeação, atuarem na esfera extrajudicial 
representando a OUTORGANTE perante 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou privado. 

The attorneys mentioned above are granted 
powers to act either jointly or severally and 
regardless of the designation order, to act within 
the extrajudicial sphere by representing the 
GRANTOR before any individuals or legal entities 
of public or private law. 

  
Por fim, são outorgados poderes aos advogados 
listados para representarem a OUTORGANTE em 
comitê de credores, assembleia geral de 
credores, e audiências em geral, especialmente 
as que se refiram à alienação de Unidades 
Produtivas Isoladas, sendo outorgados, ainda, 
poderes específicos para deliberar e proferir 
votos sobre quaisquer matérias, inclusive, 
aprovar, rejeitar ou propor alterações a planos de 
recuperação, apresentar divergência, habilitação 
de crédito e/ou impugnação, apresentar 
propostas pra aquisição de ativos, bem como 
para requerer a falência de SETE BRASIL 
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL; SETE INVESTIMENTOS 1 S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE INVESTIMENTOS 2 
S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE 

Lastly, the attorneys mentioned are granted 
powers to represent the GRANTOR in committee 
of creditors, meetings of creditors and hearings in 
general, notably those related to the selling of 
Isolated Productive Units, specific powers are 
also granted to vote on any matter, including to 
approve, reject or propose amendments to 
reorganization plans, file objections and/or proof 
of claim and challenges, submit proposals for the 
purchase of assets, file for bankruptcy of SETE 
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL; SETE INVESTIMENTOS 1 S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE INVESTIMENTOS 2 
S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE 
HOLDING GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; 
SETE INTERNATIONAL ONE GMBH – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; and SETE 
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HOLDING GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; 
SETE INTERNATIONAL ONE GMBH – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; e SETE INTERNATIONAL 
TWO GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, suas 
sócias, acionistas, sociedades controladas, 
controladoras ou sob controle comum e a 
destituição ou afastamento de seus 
administradores e/ou acionistas. 

INTERNATIONAL TWO GMBH – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, its partners, 
shareholders, controlled or controlling companies 
or companies under common control, and 
request the removal or replacement of its officers 
and/or shareholders. 

  
Esta procuração é outorgada por prazo 
indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, destinando-se especificamente para a 
defesa dos direitos e interesses da Outorgante 
em relação à RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida 
por SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE INVESTIMENTOS 1 
S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE 
INVESTIMENTOS 2 S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL; SETE HOLDING GMBH – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE INTERNATIONAL 
ONE GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; e SETE 
INTERNATIONAL TWO GMBH – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em trâmite perante a 3ª 
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro 
sob o nº 0142307-13.2016.8.19.0001. 

This power of attorney is granted for an indefinite 
term and may be revoked at any time being for 
the specific purpose of representing the rights 
and interests of the Grantor regarding the 
JUDICIAL REORGANIZATION PROCEEDING filed 
by SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE INVESTIMENTOS 1 
S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE 
INVESTIMENTOS 2 S.A. – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL; SETE HOLDING GMBH – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; SETE INTERNATIONAL 
ONE GMBH – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; and 
SETE INTERNATIONAL TWO GMBH – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ongoing before the 3rd 
Business Court of Rio de Janeiro under the no.  
0142307-13.2016.8.19.0001. 

  
Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Rio de Janeiro, 26 March 2019. 

  
  

_____________________________ 
Natalia Barros // Alexandra de Haan 

_____________________________ 
Natalia Barros // Alexandra de Haan 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 27/03/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001  
Distribuído em : 29/04/2016
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: SETE INVESTIMENTOS I S.A.
Autor: SETE INVESTIMENTOS II S.A.
Autor: SETE HOLDING GMBH
Autor: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH
Autor: SETE INTERNATIONAL TWO GMBH
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  cumprindo  determinação  de  Sua  Excelência,
desentranhei a peça 201902196480 - Petição - Petição de tipo Petição de fls. 7850 à 7852. 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Øþ

1175                                                                                                                                                 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 27/03/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 3ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605   e-mail: 
cap03vemp@tjrj.jus.br 

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001  
Distribuído em : 29/04/2016
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Autor: SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: SETE INVESTIMENTOS I S.A.
Autor: SETE INVESTIMENTOS II S.A.
Autor: SETE HOLDING GMBH
Autor: SETE INTERNATIONAL ONE GMBH
Autor: SETE INTERNATIONAL TWO GMBH
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Interessado: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

Certifico  e  dou  fé  que,  nesta  data,  cumprindo  determinação  de  Sua  Excelência,
desentranhei a peça 201902196634 - Petição - Petição  de tipo Petição de fls. 7854 à 7856. 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Øþ

1175                                                                                                                                                 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 28/03/2019

Data da Juntada 28/03/2019

Tipo de Documento Certidão

7857



7858
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 28/03/2019

Data da Juntada 28/03/2019

Tipo de Documento Assentada
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 29/03/2019

Data 29/03/2019

Publicado no DO Sim

Data do Expediente 29/03/2019

Descrição Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de

fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos

interessados sobre a Ata de Audiência de fls.7861.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 29/03/2019
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: CAPITAL 3 PROMOTORIA DE JUST. MASSAS FALIDAS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7865

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:41
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: GUSTAVO BANHO LICKS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7866

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:42
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: GUSTAVO BANHO LICKS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7867

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:43
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: SERGIO BERMUDES

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7868

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:45
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7869

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:46
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7870

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:48
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7871

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:49
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: LEONARDO JOSÉ DE CAMPOS MELO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7872

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:51
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: RICARDO LORETTI HENRICI

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7873

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:52
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7874

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:53
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: EDUARDA DE TOLEDO SIMONIS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7875

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:55
Local: TJ-RJ



Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório da 3ª Vara Empresarial

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

No. do Processo: 0142307-13.2016.8.19.0001

Destinatário: BANCO BRADESCO S/A

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao MP, na forma determinada na Ata de Audiência de fls.7861.

Na forma da Ordem de Serviço 01/16 deste Juízo,aos interessados sobre a Ata de 
Audiência de fls.7861.
 

Øþ

1197

7876

JULIO PESSOA TAVARES FERREIRA:28575 Assinado em 29/03/2019 14:18:56
Local: TJ-RJ


