








PRIMEIRO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
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
SETE INTERNATIONAL TWO GMBH � EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL1

SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. � Em Recuperação Judicial (�Sete Brasil�), sociedade por ações
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.127.015/0001 67, com sede na Rua da Assembleia, nº 10, sala 2313,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

SETE INVESTIMENTOS I S.A. � Em Recuperação Judicial (�Sete Investimentos 1�), sociedade por
ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.080.443/0001 68, com sede na Rua da Assembleia, nº 10, sala
2313, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

SETE INVESTIMENTOS 2 S.A. � Em Recuperação Judicial (�Sete Investimentos 2�), sociedade por
ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.080.492/0001 09, com sede na Rua da Assembleia, nº 10, sala
2313, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

SETE HOLDING GMBH � Em Recuperação Judicial (�Sete Holding�), sociedade constituída sob as leis
da Áustria, com registro na Corte Comercial de Viena sob o nº FN 401499 s, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 18.916.517/0001 90, com sede formal em Parking 2, 1010 Viena, e principal estabelecimento na
Rua da Assembleia, nº 10, sala 2313, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

SETE INTERNATIONAL ONE GMBH � Em Recuperação Judicial (�Sete International One�), sociedade
constituída sob as leis da Áustria, com registro na Corte Comercial de Viena sob o nº FN 348664 t,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.291.318/0001 83, com sede formal em Parking 2, 1010 Viena, e
principal estabelecimento na Rua da Assembleia, nº 10, sala 2313, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro; e

SETE INTERNATIONAL TWO GMBH � Em Recuperação Judicial (�Sete International Two�), sociedade
constituída sob as leis da Áustria, com registro na Corte Comercial de Viena sob o nº FN 416453 g,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.517.195/0001 59, com sede formal em Parking 2, 1010 Viena, e
principal estabelecimento na Rua da Assembleia, nº 10, sala 2313, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro;

Apresentam, nos autos do processo de recuperação judicial autuado sob o n.º 0142307
13.2016.8.19.0001, em curso perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, o seguinte primeiro aditivo ao plano de recuperação judicial (�Plano�), conforme
aprovado em assembleia geral de credores realizada em 09.11.2018 e constante de fls. 6973/7052
dos autos do seu processo de recuperação judicial.

1 A inclusão da Sete Holding GMBH, Sete International One GMBH e da Sete International Two GMBH na
Recuperação Judicial foi deferida por meio de decisão monocrática proferida, em 02.09.16, nos autos do
agravo de instrumento n. 0034120 11.2016.8.19.0000, em curso perante a 22a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro. Em sessão de julgamento de 07.02.17, foi dado provimento ao recurso, por
unanimidade.



1. Definições e Regras de Interpretação

1.1 Definições. Os termos e expressões utilizados em letras maiúsculas neste aditivo terão o
mesmo significado do Plano, a não ser aqueles alterados nesta Cláusula 1ª. Tais termos definidos
serão utilizados, conforme apropriado, na sua forma singular ou plural, no gênero masculino ou
feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes é atribuído.

1.1.2 �Aditivo�: É este aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da Sete Brasil, Sete Investimentos 1,
Sete Investimentos 2, Sete Holding, Sete International One, Sete International Two, conforme
aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 09.11.2018 e constante de fls. 6973/7052
dos autos do seu processo de recuperação judicial (processo n.º 0142307 13.2016.8.19.0001).

1.1.3 �Aprovação do Aditivo�: É a aprovação deste Aditivo ao Plano na Assembleia de Credores. Para
os efeitos deste Aditivo, considera se que a Aprovação do Aditivo ocorre na data da Assembleia de
Credores que votar e aprovar o Aditivo, ainda que o Aditivo não seja aprovado por todas as classes
de Credores, nos termos do artigo 58, § 1º da Lei de Falências.

1.1.4 �Data de Homologação do Aditivo�: Data em que ocorrer a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro da decisão de Homologação Judicial do Aditivo ao Plano
proferida pelo Juízo da Recuperação.

1.1.5 �Homologação Judicial do Aditivo�: É a decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação
que homologar a aprovação deste Aditivo por Assembleia Geral de Credores. Para os efeitos deste
Aditivo, considera se que a Homologação Judicial do Aditivo ocorre na data da publicação, no Diário
de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro, da respectiva decisão homologatória.

1.2 Cláusulas e Anexos. Exceto se especificado de forma diversa, todas as Cláusulas e Anexos
mencionados neste Aditivo referem se a Cláusulas e Anexos deste Aditivo, a não ser quando se fizer
referência às cláusulas originais do Plano, quando se esclarecerá a informação.

1.3 Títulos. Os títulos dos Capítulos e das Cláusulas deste Aditivo foram incluídos exclusivamente
para referência e não devem afetar sua interpretação ou o conteúdo de suas previsões.

1.4 Disposições Legais. As referências a disposições legais e leis devem ser interpretadas como
referências a essas disposições tais como vigentes nesta data ou em data que seja especificamente
determinada pelo contexto.

1.5 Prazos. Todos os prazos previstos neste Aditivo serão contados na forma determinada no
artigo 132 do Código Civil, desprezando se o dia do começo e incluindo se o dia do vencimento.
Quaisquer prazos deste Plano (sejam contados em Dias Úteis ou não) cujo termo final caia em um dia
que não seja um Dia Útil, serão automaticamente prorrogados para o Dia Útil imediatamente
posterior.



2. Considerações Gerais a respeito deste Aditivo.

2.1 Desenvolvimento da Recuperação Judicial e cumprimento do Plano. O Plano aprovado na
Assembleia Geral de Credores realizada no dia 09.11.2018 prevê, em sua Cláusula 5.1.2, a alienação
judicial das UPIs SPEs Continuadas, que deverá ocorrer nos termos dos artigos 60 e 142 da Lei de
Falências. Em cumprimento à referida disposição do Plano, as Recuperandas deram início ao
processo de alienação judicial, tendo as propostas encaminhadas pelos proponentes sido abertas
perante o MM. Juízo da 3a Vara Empresarial, nos termos do Edital de Alienação das UPIs SPEs
Continuadas, publicado em 25.02.2019.

Ocorre que as propostas apresentadas não atingiram o valor mínimo estabelecido para
alienação das UPIs SPEs Continuadas. Sendo assim, as Recuperandas levaram aos Credores, em sede
de Reunião de Credores, na forma da Cláusula 5.1.2.4.9 do Plano, a deliberação sobre a aceitação ou
rejeição das propostas apresentadas que, atualmente, encontra se suspensa. Muito embora as
Recuperandas estejam cumprindo o Plano, o presente Aditivo se faz necessário para que seja
prorrogado o prazo previsto na Cláusula 5.1.2 do Plano, na medida em que o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias nela previsto se encerrará no dia 28.05.2019.

Além da prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula 5.1.2 do Plano, este Aditivo tem como
intuito a deliberação da prorrogação do prazo de 6 (seis) meses estabelecido na Cláusula 5.8.5 do
Plano, que trata da aprovação pelos Credores, em Reunião de Credores, da proposta de
reestruturação de dívidas apresentada pelas Recuperandas. Em atenção à Cláusula 5.8 do Plano, as
Recuperandas apresentaram a proposta de reestruturação de dívidas aos Credores, em sede de
Reunião de Credores, no dia 31.01.2019. Ocorre que a referida deliberação ainda não foi concluída
pelos Credores, sendo que o prazo para a aprovação da referida proposta se encerra em 31.07.2019.
Portanto, este Aditivo possui como objetivo a prorrogação do prazo previsto na Cláusula 5.8.5 do
Plano, de modo a evitar, em um futuro próximo, a convocação de uma nova Assembleia Geral de
Credores, bem como todos os custos inerentes à sua convocação e realização.

Este Aditivo se propõe, portanto, a trazer à deliberação dos credores a prorrogação dos prazos
previstos na Cláusula 5.1.2 do Plano, referente à alienação das UPIs SPEs Continuadas, e da Cláusula
5.8.5 do Plano, relativo à aprovação da proposta de reestruturação de dívida, na forma das cláusulas
abaixo.

3. Modificação dos Prazos Previstos nas Cláusulas 5.1.2 e 5.8.5 do Plano

3.1 A Cláusula 5.1.2 passará a vigorar com a seguinte redação: Alienação Judicial das UPIs SPEs
Continuadas . Sob pena de aplicação da regra trazida pela Cláusula 14.10, as Recuperandas deverão
alienar a terceiros a totalidade das ações de cada SPE Continuada, organizadas em UPIs individuais,
até o dia 16.12.2019. Essa alienação ocorrerá sem sucessão, pelo adquirente, de todas e quaisquer
obrigações das Recuperandas, bem como dos Créditos que estejam sujeitos a este Plano dos quais a
respectiva SPE Continuada seja também codevedora, nos termos dos artigos 60 e 142 da Lei de
Falências. Serão também exoneradas as garantias incidentes sobre a respectiva SPE Continuada, na
forma da Cláusula 5.9.



3.2 A Cláusula 5.8.5 passará a vigorar com a seguinte redação: Tendo sido instalada a Reunião de
Credores para deliberar sobre a proposta de reestruturação financeira dos Créditos em 31.01.2019,
as Recuperandas deverão envidar seus melhores esforços para que os Credores alcancem uma
decisão até 16.12.2019. Ultrapassado esse prazo sem que tenham os Credores alcançado uma
deliberação, as Recuperandas deverão pleitear ao Juízo da Recuperação, em ate 10 (dez) dias do
término do prazo, a convocação uma Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a aceitação,
a alteração ou a rejeição da proposta de reestruturação financeira dos Créditos.

4. Efeitos deste Aditivo.

4.1 Vinculação do Aditivo. As disposições do Plano vinculam as Recuperandas do Grupo Sete, os
Credores e os seus respectivos cessionários e sucessores, a partir da Homologação Judicial do
Aditivo.

4.2 Alteração do Plano. A aprovação deste Aditivo modificará as Cláusulas 5.1.2 e 5.8.5 do Plano,
que passarão a vigorar nos termos estabelecidos nos itens 3.1 e 3.2 deste Aditivo.

4.3 Ratificação. Ficam ratificadas as cláusulas do Plano que não tiverem sido alteradas por este
Aditivo.

5. Disposições Gerais

5.1 Comunicações. Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações as
Recuperandas, requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por
escrito e serão consideradas realizadas quando (i) enviadas por correspondência registrada, com
aviso de recebimento, ou por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por e mail, fac simile
ou outros meios, quando efetivamente entregues e confirmadas por escrito pelas Recuperandas.
Todas as comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma ou de outra forma que for
informada pelas Recuperandas, nos autos do processo de recuperação judicial ou diretamente ao
Administrador Judicial ou aos Credores:

A qualquer das Recuperandas
Rua da Assembleia, nº 10, sala 2313
Centro
Rio de Janeiro, RJ
A/C: Diretor Presidente (e mail: ri@setebr.com)
Telefone: +55 21 2528 0080

Ao Administrador Judicial (LICKS CONTADORES ASSOCIADOS)
Rua São José, n° 40, Cobertura 1 , Centro
Rio de Janeiro, RJ
A/C: Dr. Gustavo Licks
Telefone: +55 21 2506 0750



5.2 Lei Aplicável. Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Aditivo ou do Plano deverão
ser regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do
Brasil.

5.3 Eleição de Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a
este Aditivo ao Plano serão resolvidas pelo Juízo da Recuperação, até o encerramento do processo de
recuperação judicial. Após o encerramento do processo de Recuperação Judicial, as controvérsias ou
disputas oriundas deste Plano serão resolvidas perante o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

O Primeiro Aditivo ao Plano é firmado pelos representantes legais devidamente constituídos das
Recuperandas.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

[Segue página de assinaturas do Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial das
Recuperandas do Grupo Sete]
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www.licksassociados.com.br   

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, 

requerer a juntada da Ata da Assembleia Geral de Credores aberta em 28 de maio de 2019.  

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 29 de maio 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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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, 

requerer a juntada da Ata da Assembleia Geral de Credores aberta e suspensa em 28 de 

maio de 2019 e retomada no dia 27 de junho de 2019, ocasião em que os credores, após 

modificação, aprovaram o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial de fls. 8071/8076 e 

consolidado em fls. 8078/8113. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019. 

 

GUSTAVO BANHO LICKS 

CRC-RJ 087.155/O-7 

OAB/RJ 176.184 

LEONARDO FRAGOSO 

OAB/RJ 175.354 

 

ISABEL BONELLI 

OAB/RJ 204.938 





































 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

 

 

 

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, expor a 

V.Exa. o seguinte: 

 

NECESSÁRIA TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES DA SETE BRASIL 

 

1. Como é de conhecimento desse MM. Juízo, as recuperandas, 

com o objetivo de alcançar uma solução viável para esta recuperação 

judicial, iniciaram processo de mediação com a PETROBRAS, que 

resultou na apresentação de algumas condições, pela PETROBRAS, para 

que fosse possível a manutenção de alguns dos contratos de 

afretamento celebrados com empresas do Grupo Sete. Nesse sentido, 
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veja-se o seguinte trecho da cláusula 2.4 do PRJ aprovado pelos 

credores e homologado por esse MM. Juízo: 

 

mediação, sob a condução do Dr. Gustavo Binenbojm, que 
envolveu apenas a Sete Brasil e a Petrobras, sem a 
participação dos acionistas das Recuperandas ou dos 
Credores. No curso dessa negociação a Sete Brasil, 
buscando viabilizar a continuidade do projeto, ainda que 
reestruturado, concordou com a persecução das condições 
colocadas pela Petrobras. Tais condições foram 
publicadas ao mercado por meio de um Fato Relevante 
emitido em 01.03.18, onde foi informado que o Conselho 
de Administração da Petrobras havia aprovado as bases e 
condições para a realização de um acordo com a Sete 
Brasil, a saber: 
 
(i) Manutenção dos contratos de afretamento e de 
operação referentes a 4 (quatro) sondas, com a resilição 
(encerramento) dos contratos celebrados em relação às 
demais 24 sondas; 
 
(ii) Alteração da vigência dos contratos remanescentes 
para 10 anos, com taxa diária de US$ 299 mil, incluindo-
se neste valor o afretamento e operação das unidades; 
 
(iii) A saída da Petrobras e de suas controladas do 
quadro societário das empresas do Grupo Sete Brasil e do 
FIP Sondas, de forma que não detenha mais qualquer 
participação societária nessa empresa; 
 
(iv) Distrato de todos os demais contratos que forem 

 
 
(v) Apresentação, pela Sete Brasil, de operador de 
sondas de classe internacional e com experiência em 
águas profundas, em conformidade com os critérios de 
aprovação da Petrobras; 
 
(vi) Aprovação, pelos órgãos competentes de ambas as 
empresas, dos termos e condições finais dos documentos 
necessários à implementação do acordo. -se) 
 

2. Como se percebe pela leitura do trecho acima destacado do 

PRJ A 

saída da Petrobras e de suas controladas do quadro societário das 

empresas do Grupo Sete Brasil e do FIP Sondas, de forma que não 

detenha mais qualquer participação societária nessa empresa.  

 



3 
 

 

3. Obviamente que a retirada da PETROBRAS do quadro 

societário da SETE BRASIL depende da transferência das suas ações 

para terceiros, tarefa nada fácil diante da situação atual da SETE 

BRASIL.  

 
4. A solução encontrada pelos administradores da SETE BRASIL 

foi a transferência da totalidade das ações de emissão da SETE 

BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., detidas pelo FIP Sondas e pela 

PETROBRAS, para uma fundação a ser constituída na Holanda, que terá 

como único objeto viabilizar a execução do PRJ aprovado pelos 

credores e homologado por esse MM. Juízo. 

 
5. Note-se que não se trata, aqui, da reestruturação 

societária prevista na cláusula 5.7 do Plano de Recuperação 

Judicial, que se refere apenas às empresas direta ou indiretamente 

controladas pela SETE BRASIL, e que depende, portanto, de aprovação 

em Reunião de Credores. 

 
6. A reorganização societária aqui anunciada diz respeito às 

entidades controladoras da SETE BRASIL, eis que destinada a 

transferir a terceiros a integralidade das ações emitidas pela 

companhia. Não há no PRJ, nem na Lei nº 11.101/05, nenhum 

impeditivo ou ressalva para a referida operação, de modo que não se 

está, com isso, contrariando os termos e obrigações assumidos pelas 

recuperandas no PRJ. Muito ao contrário: como visto acima, essa 

transferência de ações foi, em certa medida, anunciada no PRJ e é 

necessária para sua implementação. 

 
7. A criação da fundação, pela SETE BRASIL, e a 

transferência do controle da Companhia visa, justamente, permitir e 

facilitar a execução do PRJ, respeitando-se os termos negociados 

com a PETROBRAS. 

 
8. Aliás, considerando que as ações da SETE BRASIL não 

constituem um ativo do Grupo SETE, a implementação dessa operação 
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em nada afetará o direito dos credores, e a rigor independeria até 

mesmo de aprovação desse MM. Juízo.  

 

9. Todavia, dada relevância da questão agora trazida ao 

conhecimento desse MM. Juízo, e considerando o dever de 

transparência que vem norteando o comportamento das recuperandas 

desde o início deste processo, não poderiam elas deixar de dar 

ciência desse fato a esse MM. Juízo, ao Ministério Público e ao 

Administrador Judicial para que, se for o caso, requeiram os 

esclarecimentos que entenderem necessários. 

 
* * * 

 
10. Pelo exposto, ainda que a operação societária acima 

mencionada não diga a respeito nem interfira em nenhum ativo das 

recuperandas, e não haja na lei nem no PRJ qualquer restrição à 

transferência de controle da SETE BRASIL, as suplicantes pedem 

licença para trazer esse fato ao conhecimento desse MM. Juízo a fim 

de que, após ouvidos o Administrador Judicial e o Ministério 

Público, requeiram os esclarecimentos que entenderem necessários. 

 
Nestes termos, 
P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 10 de julho 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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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, expor e 

requerer a V.Exa. o seguinte: 

 
PAGAMENTOS EM DIA 

PLANO CUMPRIDO 

 
1. Apesar das gigantescas dificuldades inerentes a este 

processo de recuperação judicial, as recuperandas vêm, felizmente, 

conseguindo cumprir com todas as obrigações assumidas no Plano de 

Recuperação Judicial de fls. 6973/7007, aprovado pelos credores e 

homologado por esse MM. Juízo.  
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2. Nos termos da cláusula 6.2 do PRJ, o pagamento aos 

credores deve ser feito da seguinte forma: 

 
a) Credores trabalhistas: pagamento em seis parcelas 

iguais, sendo a primeira devida no quinto dia útil do 
sexto mês após a aprovação do plano; 
 

b) Credores com garantia real e quirografários: pagamento 
com os recursos auferidos com (i) a alienação das SPEs 
Continuadas, (ii) Ativos Litigiosos e (iii) alienação 
de outros ativos das recuperandas, da atividade 
operacional das recuperandas ou da celebração de 

 
 

3. Vale lembrar que qualquer credor poderia ter optado pelo 

pagamento à vista até o limite de R$ 50.000,00, observado o limite 

do seu crédito, sendo certo que, nesse caso, estaria dando plena e 

geral quitação às recuperandas. 

 
4. Trinta e nove credores das classes I e III foram quitados 

com o recebimento de até R$ 50.000,00, observado o limite do valor 

dos seus créditos. Há, ainda, dois credores trabalhistas 

remanescentes, que já receberam três das seis parcelas mensais 

previstas na cláusula 6.2.1 do PRJ, estando todos esses pagamentos 

rigorosamente em dia.  

 
5. As recuperandas pedem licença a V.Exa. para instruir esta 

manifestação com a planilha discriminativa dos pagamentos feitos 

até esta data (doc. 1), bem como dos respectivos comprovantes de 

pagamento (doc. 2). 

 
6. O pagamento dos demais credores depende da conclusão do 

processo de alienação das SPEs continuadas e da evolução dos Ativos 

Litigiosos. Como é do conhecimento desse MM. Juízo, as propostas 

apresentadas no processo competitivo previsto para a venda das SPEs 

Continuadas foram em valor inferior ao mínimo previsto na cláusula 

5.1.2.2 (fls. 6989), razão pela qual foi convocada Reunião de 

Credores para deliberar sobre a aceitação da proposta apresenta, 
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nos termos da cláusula 5.1.2.4.9 do PRJ, sem que, até o momento, os 

credores tenham chegado a uma conclusão sobre esse tema. 

 
7. No que se refere aos Ativos Litigiosos, importante dar 

conhecimento a esse MM. Juízo da sentença recentemente proferida 

pelo MM. Juízo da 4ª Vara Empresarial desta cidade na ação 

ordinária nº 0244315-05.2015.8.19.0001, que julgou procedentes os 

pedidos formulados pela Sete Brasil Participações S/A  Em 

recuperação judicial contra Eduardo Costa Vaz Musa (doc. 3). 

 
8. Como se percebe, o PRJ da SETE BRASIL vem sendo 

rigorosamente cumprido. Diante dos pagamentos efetuados pelas 

recuperandas, é importante que, após a verificação desses 

pagamentos pelo Administrador Judicial, seja retificado o Quadro 

Geral de Credores, a fim de que sejam dele excluídos os credores já 

integralmente quitados.  

 
* * * 

 
9. Diante dos fatos acima narrados e comprovados, as 

suplicantes requerem a V.Exa. se digne a determinar a intimação do 

i. Administrador Judicial, para que tome ciência dos pagamentos 

efetuados nos termos do PRJ aprovado e proceda à exclusão, do 

Quadro Geral de Credores, de todos os credores cujos créditos já 

foram integralmente quitados. 

 
Nestes termos, 
P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 10 de julho 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 

 






































































































































































































































