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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 8  VARA EMPRESARIAL DO RIO DE 

JANEIRO 

Processo n° 0392571-55.2013.8.19.0001 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A , devidamente qualificada no processo em epígrafe, 

vem, por seus advogados abaixo assinados, em atenção ao despacho sobre a manifestação do 

Banco Votorantim (fls. 12.240-12.252), vem requerer e informar o que segue. 

I — Notícias de Descumprimento do Plano de Recuperação 

1. 	Conforme se verifica ao longo do processo, diversas denúncias vêm sendo apresentadas 

por diferentes agentes, informando toda a sorte de descumprimentos pela recuperanda. Há notícias 

oriundas desde alguns credores do descumprimento dos seus créditos (v.g. fls. 10.047-10.048, 

10.522-10.524, conforme relatos do administrador de fls. 10.993 e seguintes), até notícias do ex-

Diretor Presidente da OSX de que os compromissos correntes não vinham sendo adimplidos (fls. 

11.803-11.805) 

11. Não obstaata o c~mem. pelo subscritor, das metia = r~bidas peio 
Acionista Controlador, cabe resaattar ainda qua ,  aW a y~ dam. a OS=RECUSA 

a efetauar: 

(~ 	o pagamento do saldo de r~eraçéo de Direyor -Presiderame equivalente a 
2130 (dois trnata) suas relativo ao més de março de 2018; 

(ii) o pagamento das beneficias de w~ de 2018; 
(iii) os depósitos dei FGTS reativo aos meses do Dezembro 12017, Janeiro 12018 1  

Fevereiao 12018 e proporciional de Ivlezçv 12018- 
(iv) e pagamento de muna rescisória do Contrato de Remim~ de Execirtivo, 

pela rescisão antecipada e imoti~ e demais pendamcias a serem apuradas; 
(v) o pagamento  do saldo de remimuaÇllio de Conselheiro equivalente a 2130 (dois 

trinta) avos relativo ao ~ de inatpo de 2018; 
(vi) a enáoga do Informe de Rcndim enotos (compebéncia 2017); 
(vii) a c~ das Roleriaes; 
(viii) o envio do número, da "Chave da Sc~ Empresai para o saque do FGTS; 
(ix) demais pendômim a serem apuadas; e 
(x) a retQada do seu nome e CPF como r 	tÊM legal do C,trnpo OSX no 

Brasil e no exirriar_ 
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2. Chegou-se ao ponto do próprio administrador judicial apresentar relatório contundente (fls. 

10.27 1), no sentido de que a recuperanda já não exercia mais qualquer atividade econômica ativa, 

sendo todos os seus rendimentos oriundos de investimentos no mercado financeiro. 

II. Conclusão: 

Da análise dos documentos fornecidos pelas recuperandas, 

conclui-se que a maior parte das receitas advém de operaç5es no mercado 

financeiro . As despesas das recuperandas são majoritariamente, 

operacionais. Quanto à análise patrimonial, verifica-se que todas as 

empresas possuem um grau de endividamento elevado, com o total de Ativos 

incapaz de liquidar seus passivos, além disso , o prejuízo acumulado das 

mesmas torna o Património Líquido negativo. 

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento. 

Rio de Janeiro, 17 de n,cY bro de 2016. 

CRC-RJ 087-153%0-7 

3. Em outra oportunidade, o administrador judicial destacou que a recuperanda nem mesmo 

apresentava documentação imprescindível para que o expert pudesse exercer seu papel de 

fiscalização (fls. 485, 553-570 dos autos do processo 0041613-02.2017.8.19.0001), fatos graves 

que ensejariam até mesmo a mudança da gestão, conforme dispõe o art. 64, V, da Lei 11.101105. 

Cabe i nformar que o grupo 05X não apresentou i Administração 

Judicial a documentação contábil auditada e, portanto , pode haver 

divergéncias entre as informações aqui contidas e aquela a ser divulgada 

pelas recuperandas. 

• 
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Somente em 12 de maio de 2017, as Recuperandas apresentaram 

os extratos bancários, referente ao período de Janeiro a abril de 2017. 

Os documentos contábeis não foram apresentados até a presente 

data. 

Quando questionada pela Administração Judicial, as Recuperandas 

alegaram que ainda não podem apresentar a contabilidade do ano de 2017, 

pois os saldos contábeis do último trimestre de 2016 estão sendo reajustados, 

conforme orientação dos auditores independentes. 

Apesar de Informadas pela Administração Judicial de que  

• 	deveriam apresentar a documentação existente e, posteriormente, os ajustes 

e ressalvas contabilizados, para o devido acompanhamento pelo 

Administrador Judicial, as demonstrações contábeis não foram apresentadas, 

Página  4 de 

Assim, no presente momento, as Informações contábeis 

referentes ao ano de 2017 são desconhecidas, impossibilitando ao 

Administrador Judicial fiscalizar o património dos credores. 

	

Q 4. 	Feito este brevíssimo histórico de algumas das irregularidades verificadas, hoje esta 

credora se depara com uma nova informação trazida pelo Banco Votorantim, a de que o plano de 

recuperação possivelmente nunca foi efetivamente implementado, eis que apresentadas diversas 

irregularidades na exploração do Porto do Açu. 

	

5. 	Tais fatos graves contribuem para a constatação de que o plano de recuperação judicial 

jamais foi levado a cabo. Essa situação possivelmente é o que justifica a paralisação das atividades 

comerciais pela recuperanda e a lamentável constatação do administrador judicial de que havia 

patrimônio líquido negativo de R$ 2.051.491.428,68 para a OSX Construção Naval (fls. 10.269 

dos autos principais) e de R$ 3.122.400.188,92 para a OSX Brasil (fls. 10.268). 
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6. Diante de tão graves descumprimentos indicados nos autos, impõe-se analisar o caso 

concreto com profundidade, devendo ser determinada a apresentação de todos os documentos 

referentes ao cumprimento do plano, em especial, a questão referente à exploração do Porto do 

Açu, a fim de que se tenha conhecimento sobre algumas situações relevantes: 

Quantos empreendimentos novos foram fechados no Porto do Açu? 

Quantos destes empreendimentos foram realizados em beneficio da recuperanda? 

Quais foram as receitas auferidas pela recuperanda com tais empreendimentos? 

Houve desvio de potenciais clientes da recuperanda para outras áreas do Porto do Açu? 

Por qual razão há o notório insucesso dos meios de recuperação previstos no plano? 

A operação do Porto do Açu vem sendo realizada nos termos e condições previstos no 

plano ou novas condições e termos não previstos vem sendo praticados? 

7. Essas são algumas das perguntas que devem ser respondidas, a fim de que se tenha a real 

dimensão se o plano realmente vem sendo cumprido ou não. 

S. 	Dentro dessa ordem de ideias, o Porto do Açu e a Recuperanda devem ser intimados para 

responderem às perguntas apresentadas, a fim de que as mesmas possam efetivamente esclarecer 

sobre o real cumprimento do plano de recuperação judicial. 

' 	9. 	Do mesmo modo, requer seja determinada a juntada aos autos de todos os documentos 

apontados pelo Banco Votorantim, determinando-se sua vista por todos os credores interessados e 

o Administrador Judicial, a fim de que os mesmos possam avaliar quanto ao cumprimento do 

plano e as respostas apresentadas pela recuperanda e o Porto do Açu, permitindo-se o contraditório 

amplo e a fiscalização por todos os interessados. 

II — Pagamentos aos Credores Minoritários — Comprovação da Ouitacão ou Depósito  

Judicial dos Valores em Aberto 

10. 	Conforme apontado alhures, a cada momento surgem novas denúncias de que o plano não 

vem sendo cumprido, apresentando credores minoritários reclamações sobre algum valor que 
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deixou de ser pago na forma prevista nas cláusulas 5.4 e 6.2.2 dos planos de recuperação judicial 

(fls. 7524 e 7761). 

11. Nos casos que eventualmente são apresentados, muitas vezes a recuperanda se apressa a 

realizar novos termos de acordo (v.g. fls. 12273-12279), nos quais são sanados os pagamentos de 

credores de valores que estavam em aberto. Tal modus operandi aponta que a recuperanda vem se 

utilizando de tal expediente para se furtar ao integral cumprimento do plano. 

12. Tendo em vista que não se mostra lícito à recuperanda cumprir o plano a "conta gotas", 

Ia 

	

	sanando apenas os descumprimentos que eventualmente são levantados, impõe-se dar um basta a 

esta prática. 

13. Dessa maneira, requer-se que as recuperandas apresentem a carta de quitação de todas as 

parcelas vencidas nas cláusulas 5.4 e 6.2.2 dos planos de recuperação judicial (fls. 7524 e 7761), 

depositando em juízo todos os valores em aberto, em 48 horas, sob pena de convolação da 

recuperação em falência. 

PEDIDO 

14. Ante o exposto, requer: 

• 	a. Seja determinado ao Porto do Açu Operações S.A. e as Recuperandas a juntarem 

aos autos todos os documentos referentes à operação de exploração do Porto do 

Açu, inclusive aqueles requeridos pelo Banco Votorantim, devendo esclarecer: 

i. Quantos empreendimentos novos foram fechados no Porto do Açu? 

ii. Quantos destes empreendimentos foram realizados em beneficio da 

recuperanda? 

iii. Quais foram as receitas auferidas pela recuperanda com tais 

empreendimentos? 

iv. Houve desvio de potenciais clientes da recuperanda para outras áreas do 

Porto do Açu? 

v. Por qual razão há o notório insucesso dos meios de recuperação previstos no 

plano? 
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vi. A operação do Porto do Açu vem sendo realizada nos termos e condições 

previstos no plano ou novas condições e termos não previstos vem sendo 

praticados? 

b. Seja determinado que as recuperandas apresentem a carta de quitação de todas as 

parcelas vencidas nas cláusulas 5.4 e 6.2.2 dos planos de recuperação judicial (fls. 

7524 e 7761), depositando em juízo todos os valores em aberto, em 48 horas, sob 

pena de convolação da recuperação em falência. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeit6, 0 	o de 2019. 

í 

Caio ' 	quer 	orge e Miranda 

OAB/RJ 155.426 

ou 
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LiasAssoci ados 

MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3• VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001 

Recuperação Judicial: OSX BRASIL S.A., OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. e OSX 

MX SERVIÇOS OPERACIONAIS LIDA 	Jl T_ 

~ 	 t ao A~• 	J4~ (~ . 

LICKS CONTADORES ASSOCIADOS, representada por Gustavo B o 

Licks, Administradora Judicial nomeada nos autos do processo em epígrafQ* m, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer ajuntada de relatório com an 
D.r 

manifestação sobre as pendências para o encerramento da recuperação judicial das 	
eito 

 

recuperandas. 

Nesses temos, 

pede deferimento 

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2019 

— E V—  G 	 CKS 

-7 

OAB/RJ 176.184 

5:~~U Q.~„r 
ISABEL BONELLI 

OAB/RJ 204.938 

LEONARDO FRAGOSO 

OAB/RJ 175.354 

i-. ~r.Pze> 
FERNANDA PIERSANTI 

OAB/RJ 217.228 
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Lias Associados 

Manifestação sobre obrigações pendentes para 
encerramento do procedimento de recuperação 
judicial das sociedades OSX Brasil S.A., OSX 
Construção Naval S.A. e OSX Serviços 
Operacionais Ltda. 

3' Vara Empresarial da Comarca da Capital 

Processo Judicial 0392571-55.2013.8.19.0001 

• 

o 



M% 

NOTA INTRODUTÓRIA 

O parecer foi determinado pelo MM Juizo da Terceira Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade 

de o Administrador Judicial das sociedades OSX Brasil S.A., OSX Construção 

Naval S.A. e OSX Serviços Operacionais Ltda. atestar o cumprimento das 

obrigações descritas nos Planos de Recuperação Judicial ("PRJs") vencidas após 

02 (dois) anos da sua homologação pelo Juízo natural. 

O Administrador Judicial apresentou o relatório relativo ao pedido 

de extinção dos efeitos da recuperação judicial, às fls. 10951/11283, apontando 

pendências quanto ao cumprimento efetivo dos PRJs. 

O MM. Juízo determinou, às fls. 11954/11955, no item 11, a remessa 

do feito ao Administrador Judicial "para que verifique as alegações de 

descumprimento do plano levantadas pelos credores, bem como, a solução das 

pendências já arguidas e as, eventualmente, ainda existentes para o regular 

processamento do feito na busca de seu prosseguimento, seja para o seu 

encerramento, seja para a conversão deste em falência, caso as Recuperandas, 

após dado a devida oportunidade, se neguem a cumprir com as obrigações 

pactuadas". 

Ademais, o Credor Banco Votorantim S.A requereu, às fls. 

12009/12042, que o Administrador Judicial realizasse "relatório fundamentado 

e instruído com documentos suficientes para verificar a atual ocupação e a 

efetiva exploração comercial da Área, assim como o desempenho de PdA em sua 

gestão comercial, comparando também com os indicadores da área remanescente 

do Porto do Açú/CLIPA". 

A Administração Judicial apresenta a análise requerida pelo credor 

Banco Votorantim, uma vez que a cláusula 4 do PRJ da OSX CN e cláusula 3.3 

do PRJ da OSX Brasil preveem a readequação de plano de negócios da UCN Açu. 

Para a conclusão das análises apresentadas, a Administração 

Judicial requereu a apresentação de documentos que comprovassem o 
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cumprimento das cláusulas obrigacionais que estavam pendentes e as que foram 

reclamadas por credores, como comprovantes de pagamento, extratos e demais 

documentações complementares, além de realizar diligências na sede das 

Devedoras. 

A primeira parte da documentação foi entregue em reunião 

realizada em 26 de outubro de 2018. 

Após análise, a Administração Judicial solicitou, em 03 de 

novembro de 2018, complementação da documentação, que foi enviada pelas 

• Recuperandas, em 15 de janeiro de 2019, por e-mail. 

Em diligência mensal de fiscalização das atividades, realizada em 

24 de janeiro de 2019, requereu nova complementação de informações e 

documentação. 

Os esclarecimentos foram sanados na mesma data. Em 28 de março 

de 2019, a documentação foi enviada por e-mail. 

Concluída a análise das pendências, a Administração Judicial 

elaborou o presente relatório nos termos da decisão do MM. Juízo da 3 8  Vara 

Empresarial. 

o 
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ZIRO 
i. ANÁLISE DE CUMPRIMENTO POR CREDOR 

A Administração Judicial, ao tomar ciência da decisão proferida 

em 21 de agosto de 2018, solicitou às Recuperandas a documentação apontada 

como pendente no relatório sobre o cumprimento do plano de recuperação 

judicial, às fls. 10951/11283, além das reclamadas pelos Credores nos autos do 

processo de recuperação judicial. 

As Recuperandas entregaram em mídia, em reunião realizada no 

dia 26 de outubro de 2018, ocasião em que se colocaram à disposição para 

• complementar o material, caso houvesse necessidade. 

O presente relatório analisou o pagamento dos créditos de trinta 

credores. 

A verificação foi realizada com base nos comprovantes de 

pagamento, memória de cálculo ("Racional de Pagamento"), notas fiscais e 

demais informações apresentadas pelas Recuperandas em diligências 

realizadas. 

Portanto, elaborou-se a análise de cumprimento das obrigações 

vencidas nos 2 (dois) anos após o deferimento da Recuperação Judicial em face 

de cada Credor. 

1— Anima Animus Design e Publicidade LTDA ME 

O Administrador Judicial apontou, em seu relatório de fls. 

10951/11283, três parcelas em aberto: 8a, 9' e 10a. 

As Recuperandas juntaram, em fls. 11366, o comprovante de 

pagamento, no valor de R$ 19.935,52 (dezenove mil novecentos e trinta e cinco 

reais e cinquenta e dois centavos) referente às parcelas apontadas como 

pendentes. 
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H 
Analisado o comprovante, verifica-se que as três parcelas foram 

quitadas em 17/11/2016. 

Portanto, a Administração Judicial certifica que a pendência está 

sanada. 

2 — Atlas Copco (~11) Compressor CO. 

O Credor apontou, às fls. 10351110353, a ausência de pagamento 

das parcelas vencidas entre julho/2016 e janeiro/2017. 

Reiterou o pedido em fls. 10522/10530, juntando, nesta ocasião, a 

notificação às Devedoras. 

As Recuperandas informaram, às fls. 10578/10579, que as parcelas 

referentes a junho/2016 a outubro/2016 foram devidamente depositadas, 

conforme comprovantes de fls. 10606, 10610, 10614, 10618, 10622, 10626, 

10630 e 10634. 

Além disso, informaram também a retenção dos impostos, no valor 

de R$ 13.333,34 (treze mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro 

centavos), conforme fls. 10607/10609, 10611/10613, 10615/10617, 

10619/10621, 10623/10625, 10627/10629, o que justifica a ausência de 

• 	pagamento das duas últimas parcelas. 

O MM. Juízo, na decisão de fls. 11954/11955, item 10, posicionou-

se pela retenção dos impostos ser devida, figurando as recuperandas como 

substitutas e responsáveis tributárias, sendo devido o recolhimento dos tributos 

na proporção do valor pago a cada um dos credores, sendo a relação tributária 

absolutamente independente dos acordos e compromissos assumidos no plano. 

Assim, a Administração Judicial certifica que a pendência com o 

Credor foi sanada. 
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3 - Bag Evolution Comercial de Sacariaslimitada - ME 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de três parcelas: 8 8 , 9 8  e 10 8 . 

As Recuperandas juntaram, em fls. 11384, o comprovante de 

pagamento, no valor de R$ 55,90 (cinquenta e cinco reais e noventa centavos). 

Apesar do comprovante juntado, verificou-se que há um saldo de 

R$ 140,90 (cento e quarenta reais e noventa centavos) que resta ser quitado. 

Questionadas, as Recuperandas responderam, em e-mail datado de 

. 	15/01/2019, que o Credor encerrou a conta bancária, mas que estão em contato 

para obter os dados para sanar o débito. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que, apesar das 

Devedoras não terem dado causa, a pendência permanece. 

Entretanto, pode ser sanada com o depósito do valor em conta 

bancária indicada pelo credor ou em conta judicial. 

4 — Banco Santander Brasil S.A 

O Administrador Judicial apontou, em seu relatório de fls. 

. 	10951/11283, três parcelas em aberto: 8 8 , 98  e 10 8 . 

As Recuperandas juntaram, em fls. 	11376/11377, dois 

comprovantes de pagamento, nos valores de R$ 23.308,84 (vinte e três mil 

trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) referente às parcelas 

apontadas como pendentes, e R$ 7.779,69 (sete mil setecentos e setenta e nove 

reais e sessenta e nove centavos), referente à 11 8  parcela. 

Analisado o comprovante, verifica-se que as três parcelas 

pendentes foram pagas em 10111/2016. 

Portanto, a Administração Judicial conclui que a pendência está 

sanada. 
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5 - Control Ambiental Engenharia e Planejamento LTDA 

O Credor peticionou, às fls. 10702/10703, informando que seu 

crédito é no valor de R$ 69.022,49 (sessenta e nove mil vinte e dois reais e 

quarenta e nove centavos), mas que não observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para entrega da notificação, nos termos da clausula 6.2.2 do Plano da OSX 

Construção Naval, para receber o pagamento adiantado, no valor de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). 

. 	 Requereu ao final que o MM. Juizo determinasse às Recuperandas 

que promovessem o pagamento antecipado do seu crédito, ratificando o pedido 

em petição de fls. 11568/11569.  

As Recuperandas se manifestaram, às fls. 10844/10900, pelo não 

acolhimento do pedido, haja vista que o Credor não cumpriu com o determinado 

no Plano homologado, não fazendo jus, portanto, ao pagamento adiantado do 

crédito. 

O MM. Juízo, na decisão de fis. 11954/11955, item 6, posicionou-

se pelo indeferimento dos requerimentos com notificações tardias, 

fundamentando que "proporcionar aos credores opções tardias e eventuais 

modificações em suas opções já concretizadas causará uma verdadeira 

00  desordem processual. Os credores deveriam ter realizado suas opções nas 

condições e prazos fixados no plano, servindo a presente premissa para todos 

os requerentes". 

Assim, a Administração Judicial certifica que não há pendência 

com o Credor a ser sanada, uma vez que este manifestou a opção pelo 

pagamento antecipado fora do prazo previsto no Plano de Recuperação Judicial. 
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6 - Cooperativa de Transporte Rodoviário LTDA "COOPERTRAN" 

O Credor peticionou, às fls. 11806/11807,  informando que seu 

crédito é no montante de R$ 123.610,00 (cento e vinte e três mil seiscentos e 

dez reais), mas que não observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entrega 

da notificação, nos termos da clausula 6.2.2 do Plano da OSX Construção 

Naval, para receber o pagamento adiantado, no valor de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). 

Requereu ao final que o MM. Juizo determinasse às Recuperandas 

. que promovessem o pagamento antecipado do seu crédito. 

O MM. Juízo, na decisão de fls. 11954/11955, item 6, posicionou-

se pelo indeferimento dos requerimentos com notificações tardias, 

fundamentando que "proporcionar aos credores opções tardias e eventuais 

modificações em suas opções já concretizadas causará uma verdadeira 

desordem processual. Os credores deveriam ter realizado suas opções nas 

condições e prazos fixados no plano, servindo a presente premissa para todos 

os requerentes". 

Assim, a Administração Judicial entende que não há pendência com 

o Credor a ser sanada, uma vez que este manifestou a opção pelo pagamento 

antecipado fora do prazo previsto no Plano de Recuperação Judicial. 

7 - Cushman e Wakefield Serviços Gerais LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de três parcelas: 8 8 , 98  e 10 8 . 

As Recuperandas juntaram, em fls. 11368, o comprovante de 

pagamento, no valor de R$ 23.308,84 (vinte e três mil trezentos e oito reais e 

oitenta e quatro centavos). 
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Apesar do comprovante juntado e dos demais comprovantes 

apresentados, verificou-se que há um saldo de R$ 11.107,56 (onze mil cento e 

sete reais e cinquenta e seis centavos) restando ser sanado. 

Questionadas, as Recuperandas responderam, em e-mail datado de 

15/01/2019, que "existe saldo devedor no valor de R$ 11.107,56, de acordo com 

a planilha apresentada em virtude do pagamento ter sido efetuado sem retenção 

de impostos. Considerando que a retenção deveria ter sido realizada, a OSX 

deverá ser restituída em R$ 2.076,97 pago a maior". 

• 	 Diante disso, analisada a documentação pertinente, a 

Administração Judicial conclui que a pendência foi quitada, mas resta um saldo 

de R$ 2.076,97 (dois mil setenta e seis reais e noventa e sete centavos) em 

favor da OSX. 

8 — DBM do Brasil Consultoria em Recursos Hum LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento da 2 8  parcela. 

As Recuperandas juntaram, em fls. 11370, o comprovante de 

pagamento, no valor de R$ 3.543,03 (três mil quinhentos e quarenta e três reais 

• 

	

	e três centavos), realizado em 04/02/2016, entretanto, em nome da Lee H 

Harrison C R H LTDA. 

Questionadas, as Recuperandas responderam, em e-mail datado de 

15/0112019: "Conforme poderá ser identificado no arquivo anexo, apenas a 

razão social foi alterada, a qual passou para "LEE HECHT HARRISON 

CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA", se tratando de mesma 

sociedade". 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

sanada. 
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9 - D M P & Associados LTDA - EPP 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência 

de pagamento de duas parcelas: 3 8  e 10 8 . 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 11.318,76 (onze mil trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) 

está bloqueado junto ao agente de pagamento, Oliveira Trust. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

• 	sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 

10 - Dona Rosa Construções Artísticas ME 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de três parcelas: 8 8 , 9 8  e 108 . 

As Recuperandas juntaram, em fls. 11386, o comprovante de 

pagamento, no valor de R$ 9.253,33 (nove mil duzentos e cinquenta e três reais 

e trinta e três centavos). 

Analisados os comprovantes de pagamento, verificou-se que ainda 

• 	resta um saldo de R$ 2.581,17 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais e 

dezessete centavos) a ser quitado. 

Questionadas, as Recuperandas responderam, em e-mail datado de 

15/0112019: "Estamos mantendo contato para obter os dados bancários com o 

objetivo de sanar este débito o qual, corrigido pelo IPCA, é de R$ 2.581,17". 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência 

permanece em aberto. 

Entretanto, pode ser sanada com o depósito do valor em conta 

judicial e a intimação do Credor. 
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11— Fábrica Digital Informática LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de três parcelas: 3 8 , 10 8  e 11 8 . 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 1.355,04 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) está 

bloqueado junto ao agente de pagamento, Oliveira Trust. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

• 	sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 

12 — Falcon Global Brazil Sistemas LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de quatro parcelas: 3 8 , 8 8 , 9 8  e 108 . 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 91.758,17 (noventa e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

dezessete centavos) está bloqueado junto ao agente de pagamento, Oliveira 

. 	Trust. 

Às fls. 12061/12062, o Credor informa a sua conta bancária para 

que seja realizada a transferência. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 
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13 - G A Reinoso Serviços de Informática - ME 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de duas parcelas: 9 8  e 108 . 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 361,66 (trezentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos) está 

bloqueado junto ao agente de pagamento, Oliveira Trust. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

. 	sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 

14 -  IBM Brasil -  Indústria , Máquinas e Serviços LTDA. 

O Credor apontou, às fls. 10405/10407, a ausência de comprovação 

de pagamento de cinco parcelas: 8 8 , 9 8  10 8 , 11 8  e 12 8 . 

As recuperandas informaram, às fls. 10577/10578, que as parcelas 

foram devidamente depositadas, conforme comprovantes de fls. 10583/10602. 

Entretanto, a Administração Judicial verificou que o saldo inicial 

para pagamento foi de R$ 62.988,00 (sessenta e dois mil novecentos e oitenta 

e oito reais), mas o credito habilitado no edital do art. V, §2° da Lei 

11.101/2005 foi de R$ 22.240.743,28 (vinte e dois milhões duzentos e quarenta 

mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), na relação de 

credores da OSX Brasil e R$ 22.177.755,28 (vinte e dois milhões cento e 

setenta e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), 

na relação de credores da OSX Construção Naval. 

Questionadas, por e-mail em 03 de dezembro de 2018 e em 

diligência realizada em 24 de janeiro de 2019, as Recuperandas, em 15 de 

janeiro de 2019 e 26 de março de 2019, informaram que: "o valor de R$ 

22.240.743,28 habilitado na OSX Brasil se justifica porque a OSX Brasil era 
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devedora do valor de R$ 62.988,00, já integralmente adimplido, e, além disso, 

era também garantidora do crédito de R$ 22.177.755,28 habilitado na OSX CN. 

Assim, todo e qualquer pagamento futuramente efetuado pela OSX CN à IBM 

deverá ser deduzido necessariamente também do QGC da OSX Brasil". 

Dessa forma, analisada as documentações, a Administração 

Judicial conclui que a pendência com o Credor está sanada. 

15 - ICEC - Indústria de Construção LTDA. 

o O Credor apontou, às fls. 10104/10105, o inadimplemento da 8 8  

parcela. 

As Recuperandas informaram, às fls. 10390/10391, que a parcela 

foi devidamente depositada, conforme comprovantes de fls. 10398/10400. 

Assim, analisada a documentação, a Administração Judicial 

certifica que a pendência com o Credor está sanada. 

16 - Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A 

O Credor peticionou, às fls. 10047110048, informando a ausência 

de pagamento das parcelas vencidas entre junho/2016 e janeiro/2017. 

Questionadas, em 03 de dezembro de 2018, as Recuperandas 

informaram, em 15 de janeiro de 2019, que, em relação ao crédito em face da 

OSX Construção Naval, o credor não entregou a notificação no prazo previsto 

no Plano. 

Já em relação à OSX Serviços Operacionais, há um débito de R$ 

245.480,52 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e 

cinquenta e dois centavos) junto a este Credor. 

Importante ressaltar que o Plano de Recuperação Judicial da OSX 

Serviços Operacionais, diferente das outras Recuperandas, não prevê o limite 
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de pagamento, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos da 

cláusula 4.1. 

O MM. Juizo, na decisão de fls. 11954/11955, item 6, posicionou-

se pelo indeferimento dos requerimentos com notificações tardias, 

fundamentando que "proporcionar aos credores opções tardias e eventuais 

modificações em suas opções já concretizadas causará uma verdadeira 

desordem processual. Os credores deveriam ter realizado suas opções nas 

condições e prazos fixados no plano, servindo a presente premissa para todos 

os requerentes". 

Assim, diante do débito, no valor de R$ 245.480,52 (duzentos e 

quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), 

a Administração Judicial conclui que a pendência com o Credor não foi quitada. 

Entretanto, a pendência poderá ser sanada com o depósito do valor 

em conta judicial e a intimação do Credor. 

17 — Ituflux Instrumentos de Medição LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de dez parcelas: 3 8 , 4 8 , 5 8 , 68 , 7 8 , 8 8 , 9 8 , 10a, 11 8  e 12 8 . 

As Recuperandas juntaram, às fls. 11388/11390, cópia de e-mail 

enviada pelos representantes da Ituflux Instrumentos de Medição LTDA no qual 

estes informam que foram depositadas duas parcelas de pagamentos nas datas 

de 08/01/2016 e 04/02/2016, nos valores de R$ 760,65 (setecentos e sessenta 

reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 775,25 (setecentos e setenta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos) respectivamente, mas não constam no sistema 

faturas em aberto com a OSX. 

O estorno dos valores recebidos foi realizado em 26/02/2016. 

Assim, analisada a documentação, a Administração Judicial 

conclui que não há pendência com o Credor. 
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18 - LLX Açu Operações Portuárias S.A (Alteração da razão social para 
Prumo Logística S.A) 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de cinco parcelas: 4 8 , 6 a , 8 8 , 9' e 10 8 . 

As Recuperandas juntaram, em fls. 11378/11382, os comprovantes 

de pagamento, no valor total de R$ 38.564,11 (trinta e oito mil quinhentos e 

sessenta e quatro reais e onze centavos). 

• 	 Assim, analisada a documentação, a Administração Judicial 

conclui que a pendência com o Credor está sanada. 

19 — Magma Comunicação e Design LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de duas parcelas: 3 8  e 10a. 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 549,86 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) está 

bloqueado junto ao agente de pagamento, Oliveira Trust. 

• 	 Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor, ainda que junto ao agente de pagamento. 

20 — MRO Serviços de Planejamento de Estoques e Assessoria Técnica LTDA 

O Credor apontou, às fls. 10538/10548, a ausência de pagamento 

da 12 1  parcela, no valor de R$ 4.785,98 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco 

reais e noventa e oito centavos), vencida em 08/12/2016, juntando, nesta 

ocasião, a notificação às Recuperandas e e-mails trocados. 
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As Recuperandas informaram, às fls. 10844/10900, que todas as 

parcelas foram devidamente depositadas, conforme comprovantes de fls. 

10886/10900. 

Além disso, informaram também a retenção dos impostos, o que 

justifica a ausência de pagamento da última parcela. 

O MM. Juízo, na decisão de fls. 11954/11955, item 10, posicionou-

se pela retenção dos impostos ser devida, figurando as recuperandas como 

substitutas e responsáveis tributárias, sendo devido o recolhimento dos tributos 

• 

	

	na proporção do valor pago a cada um dos credores, sendo a relação tributária 

absolutamente independente dos acordos e compromissos assumidos no plano. 

Assim, a Administração Judicial conclui que a pendência com o 

Credor está sanada. 

21— Nextel Telecomunicações LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de cinco parcelas: 1 8 , 28 , 3 8 , 9 8  e 108 . 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 238,14 (duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) está bloqueado 

junto ao agente de pagamento, Oliveira Trust. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 

22 — Panalpina LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de cinco parcelas: 1 8 , 2 8 , 3 8 , 9 8  e 108 . 
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As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 1.224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais) está bloqueado junto ao 

agente de pagamento, Oliveira Trust. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 

23 -  Rio Shop Serviços LTDA ME 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de três parcelas: 8 8 , 9' e 10a. 

As Recuperandas juntaram, em fls. 11372, o comprovante de 

pagamento, no valor de R$ 23.308,84 (vinte e três mil trezentos e oito reais e 

oitenta e quatro centavos). 

Assim, analisada a documentação, a Administração Judicial 

certifica que a pendência com o Credor está sanada. 

24 — Si~ch CO. LTD. 

O Credor apontou, às fls. 10549/10556, a ausência de pagamento 

das duas últimas parcelas, juntando, nesta ocasião, e-mail trocado com a OSX. 

As Recuperandas informaram, às fls. 10844/10900, que todas as 

parcelas foram devidamente depositadas, conforme comprovantes de fls. 

10854/10861. 

Além disso, informaram também a retenção dos impostos, o que 

justifica a ausência de pagamento das duas últimas parcelas, apresentando as 

guias de recolhimento, em fls. 10862/10885. 
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O MM. Juízo, na decisão de fls. 11954/11955, item 10, posicionou-

se pela retenção dos impostos ser devida, figurando as recuperandas como 

substitutas e responsáveis tributárias, sendo devido o recolhimento dos tributos 

na proporção do valor pago a cada um dos credores, sendo a relação tributária 

absolutamente independente dos acordos e compromissos assumidos no plano. 

Assim, a Administração Judicial certifica que a pendência com o 

Credor está sanada. 

25 — SKY Brasil Serviços LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de cinco parcelas: l a , 2a, 3 a , 9` e 10a. 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 9.555,82 (nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos) está bloqueado junto ao agente de pagamento, Oliveira Trust. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 

o 26 — Towers Watson Assessoria Empresarial LTDA 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de três parcelas: 8a, 9' e 10a. 

As recuperandas juntaram, em fls. 11374, o comprovante de 

pagamento, no valor de R$ 14.696,98 (quatorze mil seiscentos e noventa e seis 

reais e noventa e oito centavos). 

Assim, analisada a documentação, a Administração Judicial 

certifica que a pendência com o Credor está sanada. 
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27 — Transportes Birday Comercio LTDA 

O Credor peticionou, às fls. 9724/9742, informando que optou e 

concordou com a forma do pagamento de seu crédito, no valor de R$ 6.666,66 

(seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nos 

termos da clausula 6.2.2 do Plano da OSX Construção Naval, para receber o 

pagamento adiantado, no valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Requereu ao final que o MM. Juízo determinasse às Recuperandas 

que promovessem o pagamento antecipado do seu crédito. 

Às fls. 9743-9745, as Recuperandas afirmam que a Transporte 

Birday não faz jus ao pagamento antecipado de R$ 80 mil, haja vista ter enviado 

a notificação 11 meses após o término do prazo de 5 dias úteis, conforme 

previsto no PRJ. 

Às fls. 10245-10247, o Administrador Judicial se manifesta no 

sentido de intimar o Administrador Judicial, Deloitte, e as Recuperandas para 

esclarecerem sobre a atuação de prepostos da devedora como representantes de 

credores na Assembleia Geral de Credores e apresentarem relação de credores 

que enviaram as notificações. 

Requereu ainda a intimação da credora para que apresentasse 

documento que comprovasse que enviou a notificação à Recuperanda, além da 

intimação do representante judicial das Recuperandas para que enviassem cópia 

da notificação da credora optando pelo recebimento antecipado. 

Às fls. 10389-10404 9  as Recuperandas cumprem com o 

requerimento do Administrador Judicial juntando a relação de credores que 

enviaram as notificações. 

Às fls. 10719-10720, a Transportes Birday junta e-mail enviado 

pelo Dr° Frederico Price Grechi requerendo documentação para representação 

na Assembleia Geral de Credores. 
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A Credora afirma que o advogado seria preposto das recuperandas 

e, ao fornecer a procuração para aprovar o PRJ em assembleia, já estaria 

concordando com as cláusulas. 

As Recuperandas se manifestaram, às fls. 10844/10900, pelo não 

acolhimento do pedido, haja vista que o Credor não cumpriu com o determinado 

no Plano homologado, não fazendo jus, portanto, ao pagamento adiantado do 

crédito. 

O MM. Juizo, na decisão de fls. 11954/11955,  item 6, posicionou-

se pelo indeferimento dos requerimentos com notificações tardias, 

fundamentando que "proporcionar aos credores opções tardias e eventuais 

modificações em suas opções já concretizadas causará uma verdadeira 

desordem processual. Os credores deveriam ter realizado suas opções nas 

condições e prazos fixados no plano, servindo a presente premissa para todos 

os requerentes". 

Assim, a Administração Judicial conclui que não há pendência com 

o Credor a ser sanada, uma vez que este manifestou a opção pelo pagamento 

antecipado fora do prazo previsto no Plano de Recuperação Judicial. 

. 	28 — Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados 

O Credor informou, às fls. 11300/11309,  a ausência de pagamento 

de seu crédito, no valor de R$ 13.034,06 (treze mil trinta e quatro reais e seis 

centavos), mesmo após o transito em julgado da sentença que julgou procedente 

o pedido de habilitação, nos termos da Cláusula 5.4 do Plano de Recuperação 

Judicial da OSX, juntando, nesta ocasião, a sentença de habilitação, andamento 

do processo e e-mail trocado com as Devedoras. 

As Recuperandas informaram, às fls. 11530/11547, que o 

pagamento foi devidamente realizado, conforme comprovantes de fls. 

11537/11547. 
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Analisada a documentação, verificou-se que os pagamentos 

realizados totalizam R$ 14.954,29 (quatorze mil novecentos e cinquenta e 

quatro reais e vinte e nove centavos). 

A Administração se manifestou, às fls. 11986/11993,  requerendo a 

intimação do Credor para que se manifestasse sobre os comprovantes trazidos 

aos autos pelas recuperandas. 

Assim, a Administração Judicial aguarda a manifestação do Credor 

para proferir sua assertiva sobre o cumprimento da obrigação. 

lI 

29 — Viferro Ferramentas e Ferragens LTDA 

O Credor peticionou, às fls. 10708/10714, informando que optou 

por receber o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que constava no Plano. 

Requereu, então, que fosse efetuado o depósito do valor, indicando a conta 

bancária para tanto. A petição foi reiterada às fls. 11548. 

As Recuperandas se manifestaram, mais precisamente às fls. 

10845, informando que o Credor não observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para entrega da notificação, nos termos da clausula 6.2.2 do Plano da OSX 

Construção Naval, para receber o pagamento adiantado, no valor de até R$ 

® 	80.000,00 (oitenta mil reais). 

O MM. Juizo, na decisão de fls. 11954/11955, item 6, posicionou-

se pelo indeferimento dos requerimentos com notificações tardias, 

fundamentando que "proporcionar aos credores opções tardias e eventuais 

modificações em suas opções já concretizadas causará uma verdadeira 

desordem processual. Os credores deveriam ter realizado suas opções nas 

condições e prazos fixados no plano, servindo a presente premissa para todos 

os requerentes". 
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MIV 
Assim, a Administração Judicial certifica que não há pendência 

com o Credor a ser sanada, uma vez que este manifestou a opção pelo 

pagamento antecipado fora do prazo previsto no Plano de Recuperação Judicial. 

30 — Vivo S/A 

O Administrador Judicial verificou, em seu relatório, a ausência de 

pagamento de cinco parcelas: le, 2 8 , 3 8 , 9 8  e 10 8 . 

As Recuperandas informaram, mais especificamente em fls. 11342, 

que o Credor não levantou a ordem de pagamento no prazo e, portanto, o valor 

de R$ 6.911,79 (seis mil novecentos e onze reais e setenta e nove centavos) 

está bloqueado junto ao agente de pagamento, Oliveira Trust. 

Diante disso, a Administração Judicial conclui que a pendência foi 

sanada, pois, além das Devedoras não terem dado causa ao não recebimento, o 

valor permanece disponível ao credor junto ao agente de pagamento. 

® 	ii. PORTO DO AÇU 

O Credor Banco Votorantim S.A requereu, às fls. 12009/12042, que 

o Administrador Judicial elaborasse "relatório fundamentado e instruído com 

documentos suficientes para verificar a atual ocupação e a efetiva exploração 

comercial da Área, assim como o desempenho de PdA em sua gestão comercial, 

comparando também com os indicadores da área remanescente do Porto do 

Açú/CLIPA". 
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Conforme pleiteado pelo credor, o presente relatório apresenta a 

análise do cumprimento da cláusula 4 do PRJ da OSX CN e cláusula 3.3 do PRJ 

da OSX Brasil que prevêem a readequação de plano de negócios da UCN Açu. 

Para tanto, solicitou às Recuperandas os contratos dos atuais 

locatários da área, bem como extratos bancários e imagem da área ocupada 

pelos locatários. 

1- Área Total X Área Ocupada 

A área total do Porto do Açu/OSX soma 3.200.000 m 2  (três milhões 

a 	duzentos mil metros quadrados). 

A área é ocupada atualmente por dois clientes, que soma 

126.811m 2 , 4% da área total. 

Ocupação do Porto do Açu 

■ Área Ocupada 	Área Desocupada 

Atualmente, o Porto do 

Açu/OSX possui uma área disponível 

de 3.073.189 mz (três milhões setenta 

e três mil cento e oitenta e nove 

metros quadrados). 

o 
	

Gráfico 1- Área Total x Área Ocupada 

2 - Clientes X Receita 

Há atualmente dois clientes na UCN Açu, conforme indicados no 

quadro abaixo: 

Cliente 	 Área Ocupada 	Valor do Aluguel Mensal Atual 

Porto do Açu Operações S.A. 	 47.000m2 	 R$ 430.000,00  

Dome Serviços Integrados 	 79.811m2 	 R$ 193.733,33*  

Total 	 126.811m2 	 R$ 623.733,33 
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Além disso, conforme disposto na cláusula 3.1.1 do Contrato de 

Locação celebrado com a Dome Serviços Integrados, o valor a ser pago deverá 

corresponder a 40% do valor integral durante o primeiro ano de vigência, 60% 

do valor integral durante o segundo ano de vigência e, a partir do terceiro ano, 

100% do valor integral, R$ 484.334,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil 

trezentos e trinta e quatro reais). 

Atualmente, o pagamento do Contrato de Locação, celebrado em 

Ia 	setembro/2018, corresponde a 40% do valor integral nele previsto. 

3 — Imagem da Área 

OSX - UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU — UCN AÇU 	 OSy 

Figura 1- UCN Açu 
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4 — Perspectivas para o Porto do Açu 

A Administração Judicial questionou às Recuperandas quais as 

perspectivas de negócios futuros para a UCN Açu. 

Em resposta por e-mail datado de 26 de março de 2019, o Grupo 

OSX se manifestou da segunte forma: "Diante da valorização do preço do barril 

de petróleo, retomada dos investimentos na exploração do pré-sal e melhora do 

ambiente macro-econômico no Brasil, a OSX entende haver perspectivas 

• positivas para a geração de negócios futuros e ocupação de novas áreas, tendo 

em vista a vocação natural da área para empreendimentos relacionados à 

indústria naval voltada para a indústria de Óleo & Gás. 

Além disso, como determina o item 33, (b), do Contrato de Gestão, 

a Porto do Açu, na qualidade de gestora da área da OSX, envia trimestralmente 

à OSX um relatório sobre a evolução do gerenciamento comercial da Área, 

tendo o último também apresentado perspectivas positivas. 

A OSX continua desenvolvendo trabalho de identificação e 

prospecção de oportunidades, visando ao incremento de seus negócios e melhor 

adequação de seu plano de negócios e estrutura de capital, inclusive com o 

apoio de consultores externos". 

o 
CONCLUSÃO 

Analisada a documentação encaminhada pelas Recuperandas, a 

Administração Judicial verificou que 21 (vinte e um) Credores tiveram suas 

pendências sanadas. 

Anima Animus Design e Publicidade LTDA ME 

Atlas Copco (WUXI) Compressor CO. 

Banco Santander Brasil S.A 

DBM do Brasil Consultoria em Recursos Hum LTDA 
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D M P & Associados LTDA — EPP 

Cushman e Wakefield Servicos Gerais LTDA 

Fábrica Digital Informática LTDA 

Falcon Global Brazil Sistemas LTDA 

G A Reinoso Serviços de Informática — ME 

IBM Brasil — Indústria, Máquinas e Serviços LTDA. 

ICEC — Indústria de Construção LTDA. 

LLX Açu Operações Portuárias S.A (Prumo Logística S.A) 

Magma Comunicação e Design LTDA 

MRO Serviços de Planejamento de Estoques e Assessoria Técnica LTDA 

Nextel Telecomunicações LTDA 

Panalpina LTDA 

Rio Shop Serviços LTDA ME 

Simtech CO. LTD. 

SKY Brasil Serviços LTDA 

Towers Watson Assessoria Empresarial LTDA 

Vivo S/A 
Tabela 1- Pendências Sanadas 

Destes, 9 (nove) Credores possuem valores bloqueado na conta do 

agente fiduciário Oliveira Trust, pois não levantaram seus créditos no prazo 

fixado, circunstância que não pode ser atribuída às Recuperandas. 

D M P & Associados LTDA— EPP 	 R$ 11.318,76 

' 	 Fábrica Digital Informática LTDA 	 R$ 1.355,04 

Falcon Global Brazil Sistemas LTDA R$ 91.758,17 

G A Reinoso Serviços de Informática — ME R$ 361,66 

Magma Comunicação e Design LTDA R$ 549,86 

Nextel Telecomunicações LTDA R$ 238,14 

Panalpina LTDA R$1.224,00 

SKY Brasil Serviços LTDA R$ 9.555,82 

Vivo S/A R$ 6.911,79 
Tabela 2 - Valores com a Oliveira Trust 
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Verificou-se ainda a ausência de pendência com 5 (cinco) 

Credores: 

Control Ambiental Engenharia e Planejamento LTDA 

Cooperativa de Transporte Rodoviário LTDA "COOPERTRAN" 

Ituflux Instrumentos de Medicão LTDA 

Transportes Birday Comercio LTDA 

Viferro Ferramentas e Ferragens LTDA 
Tabela 3 - Ausência de Pendência 

As Recuperandas não realizaram a retenção total dos tributos 

referentes ao pagamento do Credor Cushman e Wakefield Serviços Gerais 

LTDA, pagando a mais, tendo um saldo de R$ 2.076,97 (dois mil setenta e seis 

reais e noventa e sete centavos) em favor da OSX. 

O Credor Dona Rosa Construções Artísticas ME possui saldo 

pendente no valor de R$ 2.581.17 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais e 

dezessete centavos), o Credor Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A tem 

saldo pendente no valor de R$ 245.480,52 (duzentos e quarenta e cinco mil 

quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) e o Credor Bag 

Evolution Comercial de Sacariasl imitada — ME tem saldo pendente de R$ 

140,90 (cento e quarenta reais e noventa centavos). 

19 	 Entretanto, essas pendências podem ser sanadas com o depósito dos 

valores em conta bancária por eles indicada ou em conta judicial. Neste caso, 

há necessidade da intimação dos Credores. 

Em relação ao Credor Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro 

Advogados, aguarda-se a intimação e a manifestação do mesmo para dizer se o 

valor dos pagamentos realizados que totalizam R$ 14.954,29 (quatorze mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) corresponde ao 

devido pelas Recuperandas. 
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Sobre a UCN Açu, atualmente tem 4% de sua área ocupada, ou 

seja, 126.811 m 2 . 

A Porto do Açu Operações S.A., ocupa 47.000 m 2 , pagando 

aluguel no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) ao mês e 

a Dome Serviços Integrados, ocupa 79.811m 2
, pagando R$ 193.733,33 (cento 

e noventa e três mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) 

ao mês. O faturamento da exploração da área totaliza R$ 623.733,33 

(seiscentos e vinte e três mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três 

49 	
centavos). 

Isto posto, a Administração Judicial conclui a análise das 

pendências para o cumprimento das obrigações vencidas nos 2 (dois) anos 

após a decisão de concessão da recuperação judicial e presta as devidas 

informações referentes à UCN Açu. 

Nestes Termos, 

Manifesta-se 

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2019 

GUSTAV 	LICKS 	 LEONARDO FRAG SO 
C-RJ 087.-T 	 OAB/RJ 175.354 

	

OAB/RJ 1 	4 

	

ISABEL 13 	L I 	 FERNANDA PIERSANTI 
OAB/RJ 204.938 	 OAB/RJ 217.228 

0 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3 3  VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 
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Processo n° 0392571-55.2013.8.19.0001 
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OSX BRASIL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("OSX Brasil") 
M 
W 

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("OSX 
H 

Construção Naval") e OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA. — EM 
M 
0 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("OSX Serviços") (em conjunto "Recuperandas"), todas já 	W 
Q 

devidamente qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial em epígrafe, em atenção 
Le- 

ao r. despacho de fls. 12.240, que intimou as Recuperandas, interessados e o i. 

Administrador Judicial sobre a petição do Banco Votorantim de fls. 12.240/12.252, vêm, 

por seus advogados abaixo assinados, expor [] o que segue. 

• 	 I —  A PETICÃO DO BANCO VOTORANTIM DE FLS. 12.240112.252 

1. 	Em brevíssima síntese, o Banco Votorantim, através de sua petição de fls. 

12.240/12.252, externa preocupação quanto à gestão comercial da Área descrita nos Planos 

de Recuperação Judicial das Recuperandas )  ("PRJs"), e critica a atuação da Porto do Açu 

Operações S/A ("PdA") em sua condição de gestora exclusiva da área da OSX no Porto do 

Açu (a "Área") e os decepcionantes resultados da prospecção comercial de ocupantes para 

tal Área. Aduz o Banco Votorantim na referida manifestação, ainda, que a ausência de 

1  Vide cláusula 1. 1.9 do PRJ da OSX Brasil S.A.; e cláusula 1. 1.8 do PRJ da OSX Construção Naval S.A. 
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locatários e ocupantes para a Área poderia levar a "potencial inadimplemento dos PRJs", 

para ao final requerer: 

(i) que o i. Administrador Judicial produza e junte aos autos relatório que 
inclua a completa e fundamentada análise dos esforços empreendidos 
pela PdA em sua gestão comercial da Área desde a homologação dos 
PRJs, em especial tendo em conta o eventual contraste com relação à 
exploração de sua própria parte do waterfront do Porto do Açu, assim 
como da presente situação comercial da Área, indicando expressamente: 
(a) quantas oportunidades a PdA gerou para a Área da OSX; (b) quais os 
esforços comerciais especificamente direcionados à Área da OSX; (c) se 
em algum caso houve a contratação da área da PdA pelo mesmo 
proponente, após manifestação de interesse na Área da OSX; e (d) 
comparação entre as médias praticadas para o aluguel do waterfront na 
área da PdA e na Área da OSX; e 

(ii) que este d. Juizo autorize a juntada de documentos possivelmente 
sigilosos e no poder do Banco Votorantim em incidente próprio, com 
acesso limitado às partes relevantes (membros do Comitê de 
Governança, assim entendidos o próprio Banco Votorantim, o Banco 
Santander e a Caixa Econômica Federal, além do PdA, das 
Recuperandas, o i. Administrador Judicial e o Ministério Público). 

2. Assim, em atendimento ao princípio da cooperação e com vistas a colaborar 

para o melhor entendimento desde d. Juizo, as Recuperandas em primeiro lugar pretendem 

dissipar qualquer ilação quanto ao potencial descumprimento dos PRJs, bem como tecer 

• 	comentários acerca da gestão da Área até o presente momento. 

II —  INEXISTENCIA DE DESCUMPRIMENTO DOS PLANOS DE  

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

3. Inicialmente, cumpre às Recuperandas rememorar a estrutura de pagamentos 

prevista nos seus PRJs, aprovados em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 

17.12.2014 ("AGC") e homologados por decisão deste d. Juízo publicada no dia 08.01.2015. 

4. Vale dizer, portanto, que a restruturação das condições de pagamento 

prevista nos PRJs das Recuperandas foi devidamente aprovada pela esmagado a maioria 

2 
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dos credores e homologada judicialmente e, portanto, vinculam todos os credores concursais 

e aderentes/anuentes nos termos do artigo 49 da Lei n° 11.101/2005. 

5. Em linhas gerais, os PRJs das OSX Brasil e da OSX Construção Naval 

novaram e reestruturaram os créditos concursais (e extraconcursais daqueles credores que 

voluntariamente aderiram ou anuíram aos PRJs), prevendo vencimento em 20 (vinte) anos 

para créditos consubstanciados nas debentures série par emitidas conforme os PRJs e 25 

(vinte e cinco) para os demais créditos, sendo tais prazos de vencimento contados da data 

de homologação dos PRJs e, em ambos os casos, renováveis por iguais períodos, como 

. 

	

	disposto na cláusula 5.2 do PRJ da OSX Brasil e cláusula 6.2 do PRJ da OSX Construção 

Naval'. 

6. Além disso, previram os PRJs a emissão de debêntures série ímpar para o 

ingresso de recursos novos, consubstanciando créditos com vencimento em 10 (dez) anos 

contados da data de homologação dos PRJs, renovável por igual período. 

7. À exceção do pagamento antecipado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

para aqueles credores que tempestivamente exerceram tal opção na forma das cláusulas 5.4 

e 6.2.2 dos PRJs da OSX Brasil e OSX Construção Naval, respectivamente, os aludidos 
a 	

PRJs preveem o pagamento da integralidade dos créditos, juntamente com os encargos 

• 	previstos nos PRJs, na data do seu novo vencimento final, não havendo, portanto, previsão 

de amortizações periódicas de principal de juros. 

8. O racional dos PRJs, ao alongar o vencimento da dívida concursal, 

extraconcursal aderente/anuente e estipular vencimento de longo prazo para pagamento de 

captação de novos recursos foi justamente de ter prazo suficiente para o completo 

aproveitamento da Área e soerguimento das atividades empresariais das Recuperandas, 

2  Note-se que os créditos restruturados pelo PRJ da OSX Serviços já foram integralmente quitados na forma 
da cláusula 4.1 do PRJ da OSX Serviços. 
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considerando o momento desfavorável para atividades de construção naval e óleo e gás no 

Estado do Rio de Janeiro e o contexto macroeconômico de crise do mercado brasileiro. 

9. O que os PRJs preveem, isso sim, é a possibilidade, sempre no limite das 

forças de pagamento das Recuperandas, de antecipações de pagamento de principal e 

encargos aos credores. Para tanto, os PRJs adotaram o conhecido sistema de cash sweep, no 

qual os pagamentos aos credores são realizados com recursos oriundos de valores 

excedentes do fluxo de caixa das Recuperandas, como se pode depreender da cláusula 6 e 

suas subcláusulas do PRJ da OSX Brasil e cláusula 4 e suas subcláusulas da OSX 

• Construção Naval. De forma a permitir o total controle dos credores quanto ao fluxo de 

caixa das Recuperandas, o PRJ e instrumentos acessórios (Contrato de Cessão Fiduciária e 

Administração de Contas) preveem intrincada mecânica de contas vinculadas, que apenas 

podem ser movimentadas nos termos de tais instrumentos, sempre sob estrita vigilância e 

escrutínio do agente fiduciário e banco depositário nomeados pelos credores. 

10. O mecanismo de cash sweep previsto nos PRJs permitirá, assim, que os 

credores recebam pagamentos antecipados parciais dos seus créditos, desde que as 

Recuperandas sejam capazes de gerar tal fluxo, mesmo antes do regular prazo de 

vencimento pactuado nos PRJs. 

• 	11. 	Entretanto, infelizmente, até o momento, como apontado pelo Banco 

Votorantim, dos esforços de comercialização empreendidos pela Porto do Açu não resultou 

excesso de caixa capaz de permitir antecipações de pagamentos aos credores. Não obstante, 

diante dos termos do PRJ, em não havendo tais fluxos excedentes, não resta dúvida de que 

não existe qualquer descumprimento dos PRJs por parte das Recuperandas, não havendo 

que se falar em potencial inadimplemento, como suger Banco Votorantim. 

4 



3ass9 

III —  COMENTÁRIOS DAS RECUPERANDAS SOBRE O RESULTADO DA  

GESTÃO DA ÁREA ATÉ O MOMENTO 

12. Esclarecida a inexistência de descumprimento dos seus PRJs, as 

Recuperandas passam a tecer comentários acerca do resultado da gestão da Área até o 

presente momento. 

13. Como se sabe, em 21.12.2012, a Recuperanda OSX Construção Naval e a 

então LLX Açu Operações Portuárias S.A. (antiga denominação de PdA) celebraram um 

•  Instrumento Particular para Cessão do Direito de Uso e Futura Concessão de Direito Real 

de Superfície, que possui como objeto justamente a Área descrita nos PRJs das 

Recuperandas. Consoante os termos das cláusulas 6.1 do PRJ da OSX Brasil, cláusula 4.1 

do PRJ da OSX Construção Naval e 2. 1.1 do Contrato de Gestão de Área firmado entre 

OSX Brasil, OSX Construção Naval e PdA em 31.07.2015 (fls. 12.101/12.119), compete 

exclusivamente à PdA, senão vejamos: 

"2.1.1.  Prospecção de Novos Negócios . No desempenho da Gestão da 
Área, a Porto do Açu terá exclusividade para prospectar novas 
oportunidades de negócios junto a terceiros que estejam dispostos a 
desenvolver e instalar empreendimentos voltados ou relacionados à 
indústria naval na Área (" Terceiros"), sempre observadas as tipologias 
industriais que podem ser instaladas na Área, nos termos do PRJ, dos 

•  Instrumentos de Cessão e das normas que regem a implantação do Distrito 
Industrial de SJB. 

2.1.2.  Negociação de Termos Comerciais . A Porto do Açu será a única 
responsável pela negociação dos termos e condições (inclusive 
comerciais) dos contratos com os Terceiros, podendo determinar, 
resguardadas as garantias outorgadas em favor da CEF, (a) a forma de 
exploração da Área entre o regime de locação, cessão de direito 
obrigacional de uso, cessão de direito real de superfície, ou qualquer outro 
permitido em lei e que a Porto do Açu entenda adequado; (b) o valor a ser 
cobrado dos Terceiros pela locação, uso ou exploração da Área, bem como 
a periodicidade de pagamento e a metodologia para a formação do referido 
preço ("Preço"), desde que superior ao Preço Mínimo (conforme definido 
abaixo); (c) a eventual fragmentação da Área em diversas subáreas de 
modo a permitir a locação, uso ou exploração simultânea da Área por mais 
de um Terceiro; e (d) todos os demais termos e condições os contratos a 
serem celebrados com os Terceiros (os "Contratos com Terceiros' ), desde 
que observados os termos e condições esq@ ecidos na Seção 3 abaixo." 
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14. Esperava-se, à época da elaboração dos PRJs das Recuperandas e da 

celebração do Contrato de Gestão de Área, que fossem prospectados e efetivamente 

instalados negócios na Área com vistas à geração de recursos para o pagamento dos créditos 

submetidos a esta Recuperação Judicial. Reputava-se, à época da aprovação dos PRJs, que 

as equipes e recursos comerciais da PdA estariam melhor posicionados e equipados 

(considerando o amplo conhecimento da Área da PdA e o fato de já contar com equipes com 

a atribuição de comercializar áreas no mesmo Porto do Açu) para promover a ocupação da 

Área. Ademais e principalmente, a nomeação da PdA como gestora exclusiva da Área 

representaria relevante economia de custos para Recuperandas e credores, na medida em 

que não seria necessário despender recursos de prospecção comercial e criação de equipe 

dedicada nos quadros das Recuperandas para tanto. 

15. Entretanto, desde a celebração do Contrato de Gestão de Área, a realidade, 

infelizmente, é que, atualmente, menos de 10% (dez por cento) da Área estão ocupados, 

como a OSX já teve a oportunidade de informar ao Sr. Administrador Judicial. 

16. As Recuperandas, neste sentido, compreendem e compartilham da frustração 

do Banco Votorantim quanto aos resultados até então obtidos no âmbito do Contrato de 

Gestão de Área, tendo em vista que possuem interesse direto no desenvolvimento, 

prospecção e efetiva instalação de negócios na Área. 

o 
17. As Recuperandas e sua administração, dentro das restrições e limitações que 

lhes são impostas pelos PRJs, vêm persistentemente cobrando da PdA o cumprimento de 

suas obrigações na qualidade de gestora exclusiva da área e compartilhando os materiais e 

informações obtidas da PdA com o Comitê Gestor criado no âmbito dos PRJs (e integrado 

também pelo Banco Votorantim), com o objetivo de manter total transparência quanto à 

ocupação da Área e geração de caixa das Recuperandas. 

18. O que se pode concluir pelos resultados apresentados, independentemente de 

considerações acerca de eventual conduta culposa da PdA, é que o modelo para a gestão 

comercial da Área que, entre outras coisas, estabelece xclusividade da PdA nos esforços 



para a comercialização da Área, não funcionou e deve, portanto, ser revisto, inclusive para 

facilitar o ingresso de novos investidores no projeto. 

	

19. 	No entanto, como já explicado no capítulo anterior, deve-se ressaltar que tal 

frustração quanto aos resultados obtidos até o momento com a exploração da Área — e 

portanto inviabilidade até o momento de as Recuperandas anteciparem pagamentos da 

divida restruturada -- não representa potencial inadimplemento dos PRJs, pelos motivos já 

expostos na presente manifestação. 
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20. 	Por fim, esclarecem as Recuperandas que não se opõem à prestação das 

informações solicitadas pelo Banco Votorantim e nem à juntada de documentos 

potencialmente sigilosos em incidente apartado, conforme requerido, de forma que, a bem 

da transparência e em benefício de todas as partes envolvidas na Recuperação Judicial, 

inclusive a PdA, todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. 

IV —  CONCLUSÃO 

Isto posto, as Recuperandas esperam ter prestado esclarecimentos suficientes, no que lhes 

cabia, quanto à absoluta ausência de descumprimento de seus Planos de Recuperação 

Judicial e requerem o regular prosseguimento do feito. 

E 
Nestes termos, 

Pedem deferimento. 

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019. 

~Ufi/WG 
Antonio fonso Mãe Dowell Leite de Castro 

OAB/RJ n'71.018 

Vi or Ka uhiro do Nascimento Nakahara 
OAB/RJ n° 167.398 

M~ Sos Leitee Castro 

OAB/RJ n 95.881 

ILO 
e fim, l~ 	rQ 

Pedro Paulo C. de Albuquerque e Chaves 
OAB/RJ n° 212.473-E 
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Leonardo Marins 
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Francisco Rüger A. M. Müssnich 

João Pedro Martinez Pinheiro 
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André Silva Seabra 

Ana Carolina Catarcione Schmidt 
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Luiz Carlos Malheiros França 

João Felipe Martins de Almeida 

Luiza Peixoto de Souza Martins 

Ana Carolina Gonçalves de Aquino 
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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA EMPRESARIAL 

Processo no 0392571-55.2013.8.19.0001 

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S/A  (" PORTO Do Açu ") anteriormente 

denominada LLX Açu OPERAçõES PORTUÁRIAS, nos autos da recuperação judicial de 

OSX BRASIL S/A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outras  (" RECUPERANDAS " OU 

li 

	

	
"GRUPO OSX"), vem, por seus advogados, diante dos termos da petição de fls. 

12.240/12.252, expor e requerer a V.Exa. o seguinte: 

A PETIÇÃO DO CREDOR VOTORANTIM: 

ACUSAÇOES IRRESPONSÁVEIS E INFUNDADAS 

1. 	 Diga-se, desde já: ao contrário do que vem defendendo o BANCO 

VOTORANTIM ("VOTORANTIM"), o requerimento por ele formulado nos itens 15 e 16 da 

petição de fls. 12.009/12.015 não consiste em um "simples pedido de verlflcação" da 

gestão comercial exercida pela PORTO Do Açu. 

Av. Rio Branco 85 -13 4 ,15° e 184  andares CEP: 20040-004 Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 2519 1900 Fax: (21) 2519 1901 
Rua Ramos Batista 198 - 74, W e 9" andares CEP: 04552-020 São Paulo - SP Tel.: (11) 3053 3300 Fax: (11) 3053 3301 
SHIS - OI 11 - Conj. 05 - Casa 08 - Bairro Lago Sul - Brasília - DF Tel.: (61) 3323-5000 
www.Tcdg.com.br  fcdg@fcdg.com.br 	 — 



2 

2. Na verdade, o que busca o referido credor, na expectativa de talvez 

encontrar um "culpado" (desde que solvente) para o fracasso da OSX, é criar um 

inusitado ambiente de litígio para, a partir dele, tentar extrair um benefício qualquer. 

3. A PORTO Do Açu não irá se curvar a essa torpe investida. Conforme já 

exposto em sua manifestação de fls. 12.082/12.097, o suplicante  'a~  mais  deixou de 

cumprir diligentemente com as obrigações (todas de meio, diga-se) previstas no 

CONTRATO DE GESTÃO. O seu desempenho, durante todos esses anos, foi objeto de 

avaliação rotineira pelo Comitê de Governança, sem que fossem levantadas quaisquer 

ressalvas. 

4. O VOTORANTIM não apresentou qualquer fato relevante que justificasse 

a elaboração do relatório solicitado em sua manifestação de fls. 12.240/12.252. A sua 

última manifestação apenas repetiu os mesmos sovados argumentos anteriormente 

levantados e prontamente rechaçados pela PORTO Do Açu a fls. 12.082/12.097. 

5. Conforme será exposto a seguir, as acusações lançadas pelo 

VOTORANTIM são vazias e irresponsáveis, sendo certo que o seu abusivo requerimento 

não merece prosperar. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO CUMPRIDA DE FORMA ADEQUADA  

PELA PORTO DO AÇU 

6. De acordo com O VOTORANTIM, as suspeitas em relação à gestão 

exercida pela PORTO Do Açu se justificariam, pois (i) a ÁREA objeto do PRJ possui uma 

ocupação inferior às demais áreas do PORTO; e (ii) a ampliação do escopo de 

destinação da ÁREA objeto do PRJ não dependia da autorização do Comitê de 

Investimentos, sendo a adoção ou não dessa estratégia de gestão uma 

responsabilidade exclusiva da suplicante. 

7. No entanto, conforme já exposto em sua manifestação de fls. 

12.082/12.097, todas essas alegações contrariam documentos existentes e 
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( intencionalmente ) omitidos pelo VOTORANTIM, os quais, em suma, atestam que a 

PORTO Do Açu sempre exerceu, com a devida diligência, o seu papel de gestora 

comercial exclusiva da ÁREA, em conformidade com as obrigações assumidas no 

CONTRATO DE GESTÃO. 

A — RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA CLÁUSULA 4.1 DO PRJ 

8. Conforme exposto em sua manifestação de fls. 12.082/12.097, a PORTO 

Do Açu foi engajada para, nos termos da cláusula 4.1 do PRJ, prospectar novos 

19  investidores dispostos a instalar apenas  empreendimentos voltados ou relacionados à  

indústria naval na ÁREA objeto do PRJ ' (cf. fls. 7.743): 

"4.1. Conforme mencionado na Cláusula 3.1 acima, como parte de sua 
reestruturação, a OSX CN pretende contratar a Porto do Açu para 
gerenciar de forma mais eficiente a Área, nos termos do Contrato de 
Gestão, a qual terá exclusividade para prospectar novos investidores 
dispostos a  instalar empreendimentos voltados ou relacionados à  
indústria naval, respeitadas as tipologias industriais que podem ser  
instaladas na Área, de acordo com as normas que regem a implantação  
do Distrito Industrial de São João da Barra . (...)" (grifou-se e destacou-se 
— cf. fls. 7.743) 

9. Desse modo, a ÁREA em referência —  a mais nobre do porto  —, por 

. expressa determinação do PRJ, somente pode ser dedicada a empreendimentos 

relacionados à indústria naval , invariavelmente voltada para a  indústria de óleo e gás , 

por força da região onde situada, o que, por óbvio, acabou reduzindo o número de 

clientes qualificados para investir no local. 

10. Sendo assim, chega a ser risível a referência feita pelo VOTORANTIM a 

respeito dos contratos celebrados pela PORTO Do Açu nas demais áreas do porto, as 

' Leia-se, mais uma vez, o comunicado ao mercado do Grupo OSX: "O objetivo do Contrato de 
Gestão, cuja celebração está prevista no Plano de Recuperação Judicial da OSX e da OSX CN, é 
delegar à Porto de Açu a gestão da área localizado no Complexo Industrial do Superporto do Açu, 
cujo uso havia sido cedido à OSX CN, de forma a tornar sua exploração comercial mais eficiente, 
buscando investidores dispostos a instalar empreendimentos voltados ou relacionados à indústria 
naval na área." (cf. fls. 12.121/12.122). 
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quais  NÃO  estão vinculadas à restrição imposta pela cláusula 4.1 do PRJ. Afinal, é 

evidente que a ÁREA do GRUPO OSX explorada pela PORTO oo Açu, destinada para a 

indústria naval, não poderia comportar a construção de uma  usina termoelétrica  de 

grande porte. Por isso, totalmente descabida é a comparação feita pelo VOTORANTIM 

no item 31 de sua manifestação de fls. 12.240/12.252. 

11. 	A despeito desse fato, o VOTORANTIM, ignorando a clara restrição 

imposta pela cláusula 4.1 do PR], insiste em alegar uma "absoluta disparidade entre a 

ocupação da Área (OSX) e o restante" do PORTO (cf. fls. 12.245). 

o 
12. Mesmo que desconsiderada essa restrição – de ordem jurídica –, há 

outra restrição, ainda mais poderosa, de  ordem econômica . Como já dito, a ÁREA em 

questão é a mais nobre do porto: cercada por um canal de navegação de até 14.5m de 

profundidade (cuja dragagem custou centenas de milhões de reais) e acesso protegido 

por um quebra-mar (cuja construção demandou outras várias centenas de milhões de 

reais). Logo, a ÁREA é natural e economicamente voltada para empreendimentos de 

grandíssimo porte, que efetivamente demandem o acesso à área molhada, 

notadamente a indústria de óleo e gás. 

13. Ademais, o fato de a referida ÁREA também estar vinculada a um 

• complexo e enorme processo de recuperação judicial gera, intuitivamente, inúmeras 

incertezas para as empresas que cogitam realizar um investimento para instalar seu 

empreendimento no local (o tumulto provocado agora pelo VOTORANTIM é um válido 

exemplo desse cenário de incerteza). Por óbvio, tal circunstância também representa 

um relevante entrave para a consolidação de novos empreendimentos na ÁREA 

gerenciada pela suplicante, eis que a exposição a essas incertezas não é bem vista —

ou, quando menos, gera um efeito redutor no preço do metro quadrado e/ou 

representa grande morosidade nas negociações. 

14. Ademais, conforme já exposto nos itens 25/50 de sua petição de fls. 

12.082/12.097, a notória crise que atingiu o setor de óleo e gás nos últimos anos, 

especialmente no Brasil (mas também mundo a fora), também provocou um 
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inesperado e enorme impacto negativo nos resultados obtidos pela PORTO Do Açu na 

gestão da referida ÁREA. 

15. 	Por fim, é importante registrar que a parcela da área molhada do porto 

explorada pela PORTO Do Açu também não vem se estabelecendo como um sucesso 

comercial. Com  efeito, a PORTO Do Açu, desde a celebração do CONTRATO DE GESTÃO, 

em 31.07.15, não celebrou  nenhum  outro contrato de locação na sua parcela da área 

molhada do porto. 

• 	16. 	Não por outro motivo, a alegação apresentada pelo VOTORANTIM veio 

acompanhada somente de fotos da região do porto, cuja força probante, para esse fim, 

é, d.v., inexistente. O financiamento mencionado no item 31 da petição de fls. 

12.240/12.252, cujo objeto é a estruturação da usina termelétrica GNA I, versa sobre 

uma obra que não poderia ser realizada na área da OSX, em razão do preço do metro 

quadrado, das especificações técnicas e do licenciamento do projeto 

17. Na verdade, conforme já exposto em sua manifestação de fls. 

12.082/12.097, a PORTO Do Açu experimentou um movimento de retra ão na 

ocupação na sua parcela da área molhada do porto, sendo assinados (i) em 27.04.17, 

o distrato do contrato com a MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., que resultou na 

. 

	

	total desocupação da área; e (ii) em 01.05.19, a rescisão total do contrato com a 

WARTSILA BRASIL LTDA., que acarretou na diminuição da área ocupada (doc. 1). 

18. Sendo assim, a suplicante confia em que V.Exa., ciente de que o 

VOTORANTIM não apresentou argumentos e provas suficientes do que alega, rejeitará o 

abusivo requerimento formulado nos estertores desse do processo de recuperação 

judicial. 

B — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA PARA AUTORIZAR A AMPLIAÇÃO DO 

ESCOPO DE DESTINAÇÃO DA ÁREA DO GRUPO CISX 

19. Segundo o credor VOTORANTIM, o Comitê de Governança seria 

competente apenas para "aprovar as propostas de locação apresentadas em valor de 
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locação abaixo do Preço Mínimo (nos termos da cláusula 4.3.6 do PRJ da OSX CN) e 

acompanhar a gestão comercial da Área e a eventual venda de ativos da OSX, para 

além de outras competências pontuais dispostas na supracitada cláusula do PRJ' (cf. 

fls. 12.247). Nesse sentido, argumenta que o Comitê de Governança já teria 

declarado, em outras ocasiões, não possuir competência para autorizar a ampliação 

do escopo de destinação da ÁREA do GRUPO OSX (cf. fls. 12.246). 

20. Desse modo, segundo o VOTORANT]m, a PORTO Do Açu teria buscado de 

forma "imprópria" o aval do Comitê de Governança para se desincumbir da sua 

• 

	

	própria responsabilidade de interpretar e executar o CONTRATO DE GESTÃo e o PRJ (cf. 

fls. 12.247). 

21. Mais uma vez, as alegações do que credor não merecem melhor sorte. 

Isso porque — e ninguém haverá de dissentir — a PORTO Do Açu não teria como, 

sponte propria, realizar o aumento do escopo de destinação da ÁREA objeto do PRJ, 

uma vez que isso representaria uma  clara violação às cláusulas 4.1 do PRJ e 1.1 do 

CONTRATO DE GESTÃO . 

22. Com efeito, o aumento do escopo de destinação da ÁREA objeto do PRJ 

somente seria possível caso o GRUPO OSX e a maioria dos seus credores aprovassem a 

• 

	

	supressão das restrições impostas pelas cláusulas 4.1 do PRJ e 1.1 do CONTRATO DE 

GESTÃO. 

23. Não por outro motivo, a PORTO Do Açu, em 03.05.16, propôs ao 

Comitê de Governança — composto pelos principais credores do GRUPO OSX — a 

ampliação do escopo de destinação da ÁREA , para que ela pudesse englobar não 

apenas a instalação de empreendimentos voltados ou relacionados à indústria naval 

(como previsto no PRJ, por conta das limitações do Fundo de Marinha Mercante, 

gerido pela CEF), o que  autorizaria a suplicante a buscar investidores dispostos a  

instalar empreendimentos voltados a qualquer atividade econômica de interesse direto  

ou INDIRETO da marinha mercante (cf. fis. 12.168). 
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24. Para tanto, a PORTO Do Açu apresentou a minuta de um Termo de 

Compromisso em 04.05.16 (cf. fls. 12.168/12.178), que deveria ser assinado pelas 

RECUPERANDAs e pelos membros do Comitê de Governança. 

25. Caso esse Termo de Compromisso fosse celebrado entre a suplicante e 

as empresas que fazem parte do Comitê de Governança, a PORTO Do Açu poderia ter 

comunicado esse fato em Juízo, e, com base nesse instrumento contratual, ter 

solicitado a convocação de uma nova assembleia geral de credores para aprovar a 

alteração de certas cláusulas contidas no PRJ, para que a ampliação do escopo de 

• 	destinação da ÁREA do GRUPO OSX fosse disciplinada pelo PRJ. 

26. No entanto, ao contrário do exposto pelo VOTORANTIm, a gestora  'a~  mais  

obteve qualquer resposta ou posicionamento do Comitê de Governança a respeito 

dessa proposta. Logo, como o GRUPO OSX e seus principais credores não 

demonstraram interesse em obter a ampliação do escopo de destinação da ÁREA 

objeto do PRJ, a PORTO oo Açu acabou abandonando a estratégia e seguiu cumprindo 

à risca as obrigações de meio e deveres impostos no PRJ e no CONTRATO DE GESTÃO. 

27. Registre-se, ademais, que o VOTORANTIM não apresentou  nenhum  

documento que corroborasse sua forçada tese, tendo apenas destacado que esses 

• 

	

	documentos, por serem confidenciais, poderiam ser exibidos apenas "em incidente 

apartado e sigiloso' (cf. fls. 12.248). 

28. Sendo assim, caso o VOTORANTim, algum dia, tenha, de fato, acusações 

verdadeiras e comprováveis contra a suplicante (ou contra qualquer outro agente do 

processo), que os apresente aos autos — mesmo que em autos apartados e sigilosos, o 

que é discutível em sede de uma recuperação judicial — para que, então, após o 

devido contraditório, eventuais providências possam ser tomadas. Hoje, d. v., não há 

nada que justifique a elaboração de mais um relatório neste feito, para a apuração de 

fatos não comprovados e que só servem aos propósitos escusos do VOTORANTiM. 
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C - A RELEVÂNCIA E O INTERESSE DA PORTO DO AçU NA VIABILIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL Do GRUPO OSX 

29. Como se não bastassem os fatos acima apontados, a tese deduzida pelo 

VOTORANTIM contraria, não apenas os termos contratuais e os fatos, mas, acima de 

tudo, o bom senso e a lógica. 

30. Ora, por qual razão a PORTO Do Açu,  uma das principais credoras do  

GRUPO OSX , cujo crédito concursal subscrito em debêntures ultrapassa o valor 

• 

	

	histórico de  R$ 723 milhões, deixaria de envidar esforços para a locação da ÁREA, que 

é justamente a única fonte de receita para pagamento desses valores devidos? 

31. Conforme já exposto em sua manifestação de fls. 12.082/12.097, a 

PORTO Do Açu é seguramente uma das credoras mais prejudicadas ao longo do 

processo de recuperação judicial do GRUPO OSX. Afinal, (i) possui um vultoso crédito 

concursal subscrito em debêntures; (ii) vem incorrendo em perda mensal (de caráter 

extraconcursal) de um valor atualizado de aproximadamente R$ 3,4 milhões em razão  

do não pagamento do aluguel da ÁREA utilizada pelo GRUPO OSX; e (iii) providenciou 

um aporte de aproximadamente  R$ 11 milhões  para o GRUPO OSX, logo após 

aprovação do PRJ (cf. fls. 12.184/12.193). 

o 
32. Por óbvio, a falência do GRUPO OSX representaria evento  catastrófico  

para os interesses da PORTO Do Açu, pois tudo leva a crer que o produto apurado com 

os bens da massa falida das RECUPERANDAs não será suficiente à satisfação do seu 

passivo, sendo necessário, nesse caso, a realização de um rateio entre os credores dos 

ativos do GRUPO OSX, o que resultaria na quitação de uma desprezível parcela do 

crédito da suplicante. 

33. Não por outro motivo, a PORTO Do Açu sempre exerceu — e continua a 

exercer — um papel crucial na viabilização do cumprimento do PRJ do GRUPO OSX, 

seja pela disponibilização (sem nada receber a título de locativos!) da ÁREA explorada 

no porto; seja pelo fato de que o contrato de locação firmado para o desenvolvimento 
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de projeto por pessoa jurídica relacionada à PORTO oo Açu (CONSÓRCIO DOME) é a 

única fonte relevante atual de sustento do GRUPO OSX 2; seja pelo empréstimo 

milionário (R$ 10,9 milhões) concedido às RECUPERANDAs no contexto da aprovação 

do PRJ; seja, ainda, pelos sucessivos diferimentos dos alugueis devidos à suplicante 

pelo uso da ÁREA. 

34. 	Por todo exposto, a PORTO Do Açu, reiterando os argumentos expostos 

. em sua manifestação de fls. 12.082/12.097, confia em que V.Exa. rejeitará o 

requerimento formulado pelo VOTORANTIM nos itens 15 e 16 de sua petição de fls. 

12.009/12.015, e reiterados no item 37 de sua manifestação de fls. 12.240/12.252. 

Nestes termos, 
P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2019. 

Luiz Bernardo 	e 	 Daltro de Cam 	orges Filho 
OAB/R 8.411 	

\

O

`

AB/ J

~

36.910 

~Stav 	 Marco` Vinga Fe eira 
AB/RJ 95.49 	 OAB/RJ 144 2 

• 	 T igõ>'ixoto 	es 	 João Felipe Lync 	ggio aro 
B/ RJ 155.2 	 OAB/ 	.273 

7  Garantindo mensalmente R$ 430.000,00 pela ocupação de parte da ÁREA, locação que inclusive 
contou com um pagamento adiantado de mais R$ 10 milhões em favor do GRUPO OSX. 
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WÁRTSILÃ 

BYCOURIER - COPYADVANCED BYE-MAIL 

Rio de Janeiro, May 1st, 2019 

To 
PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. 
Rua do Russel, 804 — 5 0  andar 
Glória — Rio de Janeiro — RJ 22210-010 

do 	At.: Mr. Antonio Primo Ferreira - Business Development Director 
C/c Mr. Eduardo Krantz 

Ref.: Agreement for the future concession of in rem surface rights and use of general infrastructure 
executed on March 141, 2013 (as amended froco time to time, the "Agreement") — NOTICE OF  
TERMINATION WITHOUT CAUSE . 

Dear Mr. Antonio, 

1. Reference is made to the Agreement executeci between WARTSILA BRASIL LTDA. and LLX 
AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. (previous denomination of Porto do Açu Operações S.A.) 

2. Considering the provision of Section 8.4 of the Agreement, Wartsila Brazil hereby informs that it 
has decided to terminate the above-mentioned Agreement for its convenience. 

3. During the 12-month period set forth in Section 8.4 of the Agreement, Wartsila Brazil wíll comply 
with ali the terras and conditions established under the Agreement and seek for a company to 
assign or transfer the Agreement. In this sense, and in line with our meeting of April 22 "d, 2019, we 
would like to reiterate our interest in joining efforts to find a company to assign or transfer the 
Agreement. 

4. Meanwhile, do not hesitate to contact us if you need any further clarification on this matter. 

Thanks in advance. 

Best Regards, 

WARTSILA B SIL LTDA. 	 WAR 	BRASIL LTDA. 

Caio Almeida 	 Ville Packalén 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

OFÍCIO JUCERJA/SG N° 06512019 	 Rio de Janeiro, 02 de maio de 2019. 

De: Dr. BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER 

Para: MM. JUÍZO DA Y VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO 

AV.ERASMO BRAGA 115 LAMINA I, SALA 713 

CASTELO — RIO DE JANEIRO/R1 

CEP: 20020-903 

PROCESSO JUDICIAL: 0392571-55.2013.8.19.0001 

OFÍCIO: 556/2014/OF. DATADO DE 31 DE MARÇO DE 2014 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: 

1- OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NIRE: 

3320761835-3); 

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz, 

Trata-se de arquivamento da 29á Alteração Contratual da sociedade empresária 

supracitada. 

Ao analisarmos o ato, não se pode identificar impedimentos para seu 

deferimento, tendo' em vista que a alteração contratual não prevê a alienação ou 

oneração dos bens e direitos de seus ativos permanentes, conforme diz o Art. 66 da Lei 

n° 11.101/05 1  

1  Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou 
direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com 
exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. 

	

Avenida Rio Branco, n° 10, 13 andar, Centro- Rio de Janeiro/RJ—CEP:20.090-000-TEL:2334-5422 	— 
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Cabe ressaltar que antes do deferimento da alteração contratual, o pedido de 

arquivamento foi analisado pela Douta Procuradoria Regional desta Autarquia e a 

mesma, 	em 	análise 	jurídica, não vislumbrou qualquer impedimento 	para 

arquivamento. 

Diante do exposto, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro vem por meio 

deste dar ciência, a este Juízo, do arquivamento da Alteração Contratual da sociedade 

empresarial supracitada, encaminhando cópia integral da mesma. 

Atenciosamente, 

i/ 
BERNARDO FEI 5 P 4ERWANGER 

SE CR TAR O GERAL 

JUCERJA 

MATRÍCULA: 07000474 
ID. FUNCIONAL:4349284-3 

Avenida Rio Branco, n° 10, 13° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP: 20.090-000 — TEL:2334-5422 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 29' 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 

OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA. -

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CNPJ/MF: 11.437.20310001-66 

NIRE: 33.2.0854150-8 

Pelo presente instrumento: 

I. OSX BRASIL S.A. -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade anônima, com sede na 

Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua .Lauro Niffiler, n'116, 24' andar, parte, Botafogo. 

CEP 22.290-906, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Rio de 

Janeiro sob o N1RE 33.3.0028401-0, por despacho de 0311012007, inscrita no CNPJ/MF sob 

o no 09.112.68510001-32, neste ato representada por seu Diretor Jurídico, Fernando Teixeira 

•  Martins, brasileiro, casado em regime de separação parcial de bens, advogado, portador da 

carteira de identidade no 201.641 OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o no 042.773.197-69 e 

por sua Diretora de Relações com Investidores, Bruna Peres Boro, brasileira, solteira, 

advogada, portadora da carteira identidade n° 177.857 OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob n' 

094.728.997-65, ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com 

escritório na Rua Lauro Müller, ri'] 16, 24' andar, Botafogo, CEP 22.290-906; e 

2. OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade 

anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, n °  116, 24' 

andar, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22.290-906, com seus atos constitutivos arquivados 

na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o N1RF, 33.3.0029469-4, por despacho de 

1411012010, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 11.198.24210001 -58, neste ato representada por 

sela Diretor Jurídico, Femando Martins e por sua Diretora sem Designação Especifica, Bruna 

Peres Bom, ambos qualificados acima. 

únicos sócios-quotistas da sociedade empresária limitada denominada OSX SERVIÇOS 

•  OPERACIONAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com sede na Cidade e Estado do 

Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, n' 116, 24' andar, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22.290-906, 

com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA 

sob o NIRE 33.2.0854150-8, por decisão de 10112/2009 (a "Sociedade"); 

têm entre si, justo e contratado, alterar, pela vigésima nona ver, o contrato social da Sociedade, da 

seguinte forma: 

1. 	Os sócios-quotistas deliberaram e aprovaram a nomeação, neste ato, do Sr. Pedro de Moraes 

Borba, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade n' 99.534 OAB/RJ 

1 

Junta Comercial do Estado do Rio de Ja"íro 	 no 
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e inscrito no CPF/MF sob o n° 021.815.777-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado do 

Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, n° 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22290-

906, para o cargo de  Diretor Presidente  da Companhia.. 

11. 	O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 

administração da Sociedade por lei especial , ou em virtude de condenação criminal cuja pena 

vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos; ou por crime falinlentar, de 

prevaricação , peita ou suborno, concussão , peculato ou contra a economia popular, contra o 

sistema financeiro nacional , contra as normas de defesa da concorrência , contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade. 

III. 	Em razão desta deliberação , os sócios-quotistas decidem, por unanimidade , alterar o Parágrafo 

Sétimo da Cláusula Sexta do Contrato Social , que passa a vigorar com a seguinte redação: 

• 	 "CLÁUSULA SEXTA —ADMINISTRACÃO 

Parágrafo Sétimo - A Diretoria da SOCIEDADE é composta pelos Srs. PEDRO DE MORAES 

BORBA, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade n" 99.534 

OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n" 021.815.777-06, no cargo de Diretor Presidente, 

FERNANDO TEIXEIRA MARTINS, brasileiro, casado em regime de separação parcial de 

bens, advogado, portador da carteira de identidade n° 201.641 OAB/RJ e inscrito no CPFIMF 

sob o n" 042.773.197.69, rio cargo de Diretor Juridico e BRUNA PERES BORN, brasileira, 

solteira, advogada, portadora da carteira identidade ri' 177.857 OAB/RI e inscrita no 

CPF/MF sob n" 094.728.997-65, no cargo de Diretora sere Designação Especifica, ambos 

residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rira Lauro 

Müller, n" 116. 24"a»dar, Botafogo, CEP 22.290-906. " 

1V. 	Por fim, decidem os sócios-quotistas consolidara nova redação do Contrato Social: 

"CONTRATO SOCIAL DA OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA. EM e RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DENOMINACÃO 

A SOCIEDADE girará sob o nome empresarial de OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA. 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

2  Sk 
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CLÁUSULA SEGUNDA  —  SEDE 

A sede, foro e domicílio da SOCIEDADE será na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro 

Miiller, n° 116, 24' andar, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22.290-906 podendo, por resolução dos 

sócios, abrir, transferir ou encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do País. 

CLÁUSULA TERCEIRA  —  OBJETO 

A SOCIEDADE tem por objeto a prestação de: (a) serviços de operação e manutenção de quaisquer 

tipo de unidades marítimas ligadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás, tais como 

mas não limitadas a Plataformas Fixas de Produção e/ou Perfuração, Unidades Flutuantes de 

Perfuração ou de Produção, unidades tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) e 

unidades tipo FSO (Floating, Storage and Offoading); (b) serviços de engenharia, incluindo 

consultoria em engenharia básica, engenharia de detalhamento, FEED (front End Engineering Detail); 

(c) serviços de consultoria no setor de equipamentos marítimos para atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás. 

Parágrafo Único — A SOCIEDADE, diretamente ou através de suas subsidiárias, associada ou não a 

terceiros, poderá exercer no Pais ou fora do território nacional qualquer das atividades integrantes de 

seu objeto social. 

CLÁUSULA QUARTA  —  PRAZO 

A SOCIEDADE tem prazo de duração indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA  —  CAPITAL 

O Capital Social da SOCIEDADE, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios-quotistas, em 

moeda corrente nacional, é de R$ 36.179.701,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, 

setecentos e um reais), dividido em 36.179.701 (trinta e seis milhões, cento e setenta e nove mil, ®  
setecentas e uma) quotas com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os 

sócios-quotistas da seguinte forma: 

SÓCIOS-QUOTISTAS N° DE 
QUOTAS 

VALOR (R$) 

OSX BRASIL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 36.179.700 36.179.700,00 

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 1 1,00 

TOTAL 36.179.701 36.179.701,00 
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Parágrafo Primeiro — A responsabilidade de cada sócio-quotista é limitada ao valor das quotas 

detidas no capital social , respondendo os sócios-quotistas solidariamente pela integralização do 

capital. 

Parágrafo Segundo — Cada quota confere o direito a um (1) voto nas deliberações sociais. 

,-CLÁUSULA SEXTA ~  ADMINISTRAÇÃO 

A administração da SOCIEDADE compreenderá: (i) uma Diretoria composta por no mínimo 1 (um) 

membro e no máximo 6 (seis) membros, sócios -quotistas ou não, escolhidos , no caso de 

administradores não quotistas, por sócios-quotistas representando 213 (dois terços) do capital social, 

valendo a ata de reunião correspondente como comprovante adequado da eleição, podendo ser 

composta de 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor Jurídico, 1 (um) 

Diretor Financeiro e os demais, se houver, Diretores sem designação específica e (ii) 1 (um) 

• 

	

	 administrador sem designação específica, nos termos do Parágrafo Sétimo desta Cláusula e para os 

fins ali previstos . Os membros da administração poderão ser eleitos em ato separado. 

Parágrafo Primeiro — Os Diretores terão os mais amplos poderes de administração, podendo 

representar a SOCIEDADE em juizo e em suas relações com terceiros, sendo certo que seus poderes 

incluem os de usar a firma social , prestar fiança , assinar contratos de qualquer natureza , títulos de 

crédito, documentos , cheques, procurações , autorizações de pagamento , correspondências em geral e 

tudo o mais que seja necessário e do interesse da SOCIEDADE, sendo-lhes vedado, entretanto, o 

emprego da denominação social para a prática de atos gratuitos em beneficio de terceiros , assim como 

em operações estranhas ao objeto social da SOCIEDADE. 

Parágrafo Segundo — Os Diretores terão mandato por prazo indeterminado e poderão ser 

substituídos a qualquer tempo, por deliberação dos sócios -quotistas. 

Parágrafo Terceiro — Os Diretores estarão dispensados de prestação de caução em garantia do 

® 	 desempenho de suas funções e farão jus a um pro labore a ser fixado pelos sócios-quotistas. 

Parágrafo Quarto — A representação ativa e passiva da SOCIEDADE, em atos, contratos e 

operações que impliquem responsabilidade da SOCIEDADE, compete a dois (2) Diretores agindo em 

conjunto . A Diretoria, no entanto, poderá autorizar que a representação se cumpra por 1 (um) só 

Diretor, por designação coletiva do órgão. No caso de haver apenas 1 (um) Diretor em exercício, a 

SOCIEDADE poderá ser representada isoladamente pelo referido Diretor. 

Parágrafo Quinto — A SOCIEDADE será representada por qualquer Diretor, isoladamente, sem as 

formalidades previstas no parágrafo anterior, nos casos de recebimento de citações ou notificações 
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judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; representar-se-á, nos casos permitidos em lei, por 

prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar. 

Parágrafo Sexto — Nos limites de suas atribuições, o Diretor-Presidente ou 02 (dois) Diretores 

poderão constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto com um (1) Diretor ou outro 

procurador regularmente constituído, na forma estabelecida nos respectivos instrumentos, representar 

a SOCIEDADE na prática legítima de atos e assunção de obrigações em nome da SOCIEDADE. Os 

mandatos definirão, de modo preciso e completo, os poderes outorgados e o prazo de duração. 

Parágrafo Sétimo - A Diretoria da SOCIEDADE é composta pelos Srs. PEDRO DE MORAES 

BORBA, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade no 99.534 OAB/RJ e 

inscrito no CPF/MF sob o na 021.815.777-06, no cargo de Diretor Presidente, FERNANDO 

TEIXEIRA MARTINS, brasileiro, casado em regime de separação parcial de bens, advogado, 

portador da carteira de identidade n° 201.641 OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 042.773.197-69, 

• no cargo de Diretor Jurídico e BRUNA PERES BORN, brasileira, solteira, advogada, portadora da 

carteira identidade n° 177.857 OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob n° 094.728.997-65, no cargo de 

Diretora sem Designação Especifica, ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de 

Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, n° 116, 24' andar, Botafogo, CEP 22.290-906. 

Parágrafo Oitavo — Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 

exercer a administração da SOCIEDADE por lei especial, ou em virtude de condenação criminal cuja 

pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação , peita ou suborno, concussão , peculato, ou contra a economia popular , contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 

pública, ou a propriedade. 

Parágrafo Nono — Os administradores farão jus ao pró-labore que for estabelecido pelos sócios-

quotistas, não podendo fazer uso da denominação social para a prática de atos estranhos aos interesses 

da SOCIEDADE. 

® 	Parágrafo Décimo — A SOCIEDADE não terá Conselho Fiscal permanente. 

CLÁUSULA SÉTIMA  —  DELIBERACOES SOCIAIS 

Todas e quaisquer deliberações sociais serão tomadas pelo voto dos sócios-quotistas que representem 

a maioria do capital social, sempre que quorum especifico não seja exigido pela legislação pertinente 

em vigor. O instrumento de alteração do presente Contrato Social será válido e obrigará todos os 

sócios-quotistas, se assinado por sócios-quotistas representando 314 (três quartos) do capital social. 

5/rv§X1  
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Parágrafo Único — Nos quatro meses seguintes ao término da cada exercício social, os sócios- 

quotistas reunir-se-ão para (i) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço 

i patrimonial e o de resultado econômico, (ii) designar administradores, quando foro caso, e (iii) tratar 

de qualquer outro assunto que seja do interesse social. 

CLÁUSULA OITAVA  —  EXERCÍCIO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

O exercício social irá de .1 0  de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. No fim de cada exercício, os 

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios-

quotistas, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. A SOCIEDADE poderá 

levantar balanços em períodos menores e distribuir dividendos à conta de lucros apurados nesses 

balanços, observando a mesma regra para distribuição de lucros. 

• 	 CLÁUSULA NONA  —  CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DF QUOTAS 

O sócio-quotista que desejar ceder, transferir ou, por qualquer forma, alienar suas quotas, terá de, 

previamente, notificar os demais sócios-quotistas, por escrito, de sua intenção, comunicando-lhes o 

nome do proposto adquirente, o preço, a forma de pagamento e a quantidade de quotas a serem 

alienadas. Os sócios-quotistas terão proporcionalmente às quotas que possuírem, direito de 

preferência, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da aludida notificação, para 

adquirir as quotas oferecidas, nas mesmas condições oferecidas ao proposto adquirente. Decorrido 

esse prazo, e se não exercida a preferência, as quotas poderão ser alienadas ao proposto adquirente 

indicado, nas mesmas condições originais, desde que a alienação se efetive nos 30 (trinta) dias depois 

de decorrido o prazo para que os demais sócios-quotistas exerçam seu referido direito de preferência. 

CLÁUSULA DÉCIMA  —  MORTE, RETIRADA, FALÊNCIA OU INABILITAÇÃO DE  

sócios 

© 	 A SOCIEDADE não se dissolverá por morte, retirada, falência ou inabilitação de qualquer dos 

sócios-quotistas. Em qualquer dessas hipóteses, serão apurados os haveres do sócio-quotista pré-

morto, falido, inabilitado ou que se retirar, de acordo com balanço a ser especialmente levantado no 

prazo de 30 (trinta) dias, sendo os haveres reunidos numa só conta e pagos a quem de direito, em até 

10 (dez) prestações mensais, sucessivas e iguais, com correção monetária determinada pelo índice 

Geral de Preços (IGP - Fundação Getúlio Vargas), ou qualquer outro índice que venha substituí-lo. 

Ainda em qualquer dessas hipóteses, após a apuração dos haveres, será aberto prazo de 30 (trinta) 

dias para que os sócios-quotistas remanescentes, na proporção das respectivas participações no capital 

social, adquiram, se assim o desejarem, as quotas do supra-aludido sócio-quotista, ou promovam sua 

alienação a terceiro estranho à SOCIEDADE, pelo mesmo valor apurado para os haveres, devendo o 

respectivo pagamento ser feito em até 10 (dez) prestações mensais, sucessivas e iguais, com correção 

6 a,9)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 	- -- - - 	------------ 
Junta comercial do Estado do Rio de Janeiro 
Empresa: OSX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
NIRE: 332.0854150-8 Protocolo: 00-20191228910-1 Data do protocolo: 17/04/2019 	 JUCEI I-IA 
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/04/2019 S08 0 NÚMERO 00003595284 e demais constantes do termo de v° ' M°°✓ 

autenticação. 
-AUtentleação: -  005668E8C09739EE4957DEleDA26D3FF=SA7107147D467C5F713675093D0E1 	- 
Para validar o documento &cesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servícos/chanceladígítal,  informe o n^ de protocolo. 	Pag.8 111 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



j23 ~12 

monetária determinada pelo 1GP/FGV, conforme acima pactuado. 

Parágrafo Único — O mesmo procedimento acima descrito será adotado, em outros casos em que a 

SOCIEDADE se resolva em relação a um de seus sócios-quotistas. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

Em caso de liquidação ou dissolução, após o pagamento do passivo, o remanescente acervo da 

SOCIEDADE será dividido entre os sócios-quotistas na proporção das quotas possuídas. Os sócios-

quotistas estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — ARBITRAGEM 

Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação, resultante ou relacionada com este Contrato Social 

• ou qualquer violação do mesmo, será resolvida por arbitragem, segundo as regras do Centro 

Brasileiro de Mediação e Arbitragem (o "CBMA"), entidade sem fins lucrativos vinculada à 

Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro -

FIRJAN e a FENASEG - Federação Nacional de Seguradoras, por um ou mais árbitros, nomeados 

segundo estas regras. O processo de arbitragem será realizado na cidade do Rio de Janeiro, no idioma 

português. A sentença arbitra] será final e obrigatória para as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DISPOSICÕES GERAIS 

Aplicar-se-ão à interpretação e aplicação do presente Contrato Social, supletivamente, as normas 

relativas às sociedades anônimas." 

E por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento na presença da 

testemunhas abaixo assinadas. 	 6r,~ 

~Sa OF/C/O 	 p~rJ~~O  
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n 	
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NAVAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
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32a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro  
RUA DO LAVRADIO, 132, 50  andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 t 

tel: (21) 23805132 - e.mail: vt32.rj@trt1.jus.br 	 123 `~ G 
PROCESSO: 0011329-07.2013.5.01.0032 
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985) 
RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ DE FREITAS ROSA 
RECLAMADO: OSX CONSTRUCAO NAVAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Destinatário: 3 8  Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

Endereço: Av. Erasmo Braga, n° 115 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20020-903 

OFÍCIO PJe-JT 

RIO DE JANEIRO, 25 de Abril de 2019. 

Prezado(a) Senhor(a) 

No interesse do processo acima referido, determino colocar a disposição da 3a Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro os valores dos depósitos recursais da empresa OSX 
CONSTRUÇÃO NAVAL S/A, que encontra-se em processo de Recuperação Judicial sob o 
número 0392571-55.2013.8.19.0001. 

FILIPE RIBEIRO ALVES PASSOS 

Juiz Titular de Vara do Trabalho 

Assinado 
eletronicamente. A 
Certificação Digital 
pertence a: 
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MAC DOWELL, MELO 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3' VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo n° 0392571 -55.2013.8.19.0001 

• 	 OSX BRASIL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("OSX Brasil"), 

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("OSX CN") 

e OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

("OSX Serviços") (em conjunto apenas "OSX" ou "Recuperandas"), todas já devidamente 

qualificadas nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, tendo tomado ciência da 

Manifestação do i. Administrador Judicial ("AJ") de fls. 12.284/12.314, da petição da Caixa 

Econômica Federal ("CEF") de fls. 12.276/12.277 e da petição da credora Acciona de fls. 

12.278/12.283, vêm, por seus advogados abaixo assinados, expor e requerer o que segue. 

I — DA MANIFESTAÇÃO DO AJ DE FLS. 12.284112.314 

49 	1. 	Em sua recente manifestação de fls. 12.284/12.314, o i. AJ informa, em 

síntese, que analisou o pagamento dos créditos de 30 (trinta) credores que haviam se 

manifestado nos autos ou diretamente ao AJ ou às Recuperandas alegando a existência de 

pendências quanto ao pagamento de seus créditos, chegando às seguintes conclusões: 

(i) 18 (dezoito) de tais credores tiveram suas pendências integralmente 

sanadas, seja pelo adimplemento integral, em razão da legalidade de 

retenção de tributos ou mesmo por não haver pendência em função da 

opção intempestiva pelo adiantamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais); 

R. Lauro K 011cr, 1 16 - S.504-Torre do Rio Sul - Botafogo 1 Rio de JanciroW -Brasil -C EP: 22290-I60 - + ;; 21 :>53 M2 
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(ii) 09 (nove) de tais credores tiveram suas pendências sanadas em razão de 

as Recuperandas não tererh dado causa ao não recebimento e os 

respectivos valores estarem à disposição dos credores junto ao Agente 

de Pagamentos, Oliveira Trust; e 

(iii) 03 (três) de tais credores ainda estariam pendentes de recebimento de 

valores, a saber: Dona Rosa Construções Artísticas ME, Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial S.A. (antiga denominação de Falconi 

Consultores S.A.) e Bag Evolution Comercial de Sacarias Ltda.-ME, o 

• 	 que poderia ser sanado com o depósito judicial dos valores. 

	

2. 	Com relação aos três credores sobre os quais o i. AJ apontou existência de 

pendências, cumpre esclarecer que: 

(i) O saldo remanescente da credora Dona Rosa Construções Artísticas ME 

foi integralmente pago através de transferência bancária, vide 

documento anexo (doe. 01); 

(ii) O saldo remanescente do credor FALCONI CONSULTORES S.A. 

(atual denominação de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

• 

	

	 GERENCIAL S/A) foi objeto de acordo entre as partes, já juntado aos 

autos às fls. 12.273/12.275; e 

(iii) Com relação à credora Bag Evolution Comercial de Sacarias Ltda.-ME, 

as Recuperandas receberam quitação integral, conforme documento 

anexo (doe. 02). 

	

3. 	Com relação aos credores cujas supostas pendências o i. AJ reputou como 

sanadas em função da ausência de responsabilidade das Recuperandas pelo não recebimento 

dos valores e da disponibilidade destes junto ao Agente de Pagamentos, as Recuperandas, 

em absoluto respeito aos princípios da boa-fé, transparência e cooperação, começariam a 

l~ 
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contatar tais credores diretamente a fim de obter seus dados bancários corretos e atualizados, 

de forma que os valores pudessem ser pagos através de transferência bancária. 

4. Este contato direto promovido pelas Recuperandas surtiu efeitos e os dados 

bancários de 06 (seis) credores foram obtidos. Assim, tendo em vista que, na forma dos 

Planos de Recuperação Judicial das Recuperandas, a conta corrente "Credores 

Quirografários Não Financiadores" (13.010058-5) somente pode ser movimentada pelo 

Agente de Pagamento, Oliveira Trust,  as Recuperandas rogam a V. Exa. a expedição de 

ordem ao Oliveira Trust para efetuar os pagamentos dos valores relacionados abaixo, 

o já devidamente validados com o i. Administrador Judicial, nas contas bancárias a 

serem informadas pelas Recuperandas : 

Credor Crédito 
D M P & ASSOCIADOS LTDA - EPP R$ 11.321,68 

FABRICA DIGITAL INFORMATICA LTDA R$ 1.210,80 

FALCON GLOBAL BRAZIL SISTEMAS LTDA. R$ 80.784,07 

G.A. REINOSO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME R$ 339,11 

MAGMA COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA R$ 550,41 

MAGMA COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA R$ 1.561,39 
PANALPINA LTDA. R$ 1.224,00 

5. Com relação aos 02 (dois) credores abaixo identificados, as Recuperandas 

informam que, apesar de diversas tentativas, seus dados bancários não foram obtidos, pelo 

o que não se mostra viável a opção de pagamento através de transferência bancária, na forma 

do item anterior, muito embora os recursos necessários para a regularização de tais 

pagamentos também se encontrem depositados na conta corrente "Credores Quirografários 

Não Financiadores" (13.010058-5). Assim,  as Recuperandas rogam a autorização deste 

d. Juízo para realizar o depósito judicial  dos valores pendentes de pagamento relativos a 

tais créditos (que já foram validados pelo i. Administrador Judicial e estão identificados no 

quadro abaixo) , bem como a expedição de Ordem para o Agente de Pagamentos, 

Oliveira Trust, para efetuar o pagamento das guias de depósito judicial a serem 

encaminhadas pelas Recuperandas , conforme planilha abaixo:\y 
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Credor Crédito 
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA R$ 238,59 

SKY BRASIL SERVICOS LTDA R$ 9.573,44 

6. No que se refere à credora Vivo S/A, as Recuperandas informam que também 

receberam quitação integral, como se depreende do documento anexo (doe. 03). 

7. Assim, não restam dúvidas quanto ao integral adimplemento das obrigações 

do PRJ pelas Recuperandas. 

o 	II —  DA PETIÇÃO DA ACCIONA DE FLS. 12.178112.283 

8. Em nítida tentativa de requentar velhas alegações de descumprimento do PRJ 

(todas já rebatidas ou sanadas, frise-se), a credora Acciona peticionou às fls. 12.278/12.283 

basicamente fazendo coro com as manifestações do Banco Votorantim de fls. 12.009/12.015 

e 12.240/12.252, pugnando, ao final, a determinação para que a Porto do Açu e as 

Recuperandas juntem documentos relativos à operação de exploração do Porto do Açu e 

esclareçam 06 (seis) questionamentos formulados em sua petição, bem como que seja 

determinado às Recuperandas a apresentação de carta de quitação de todas as parcelas 

vencidas nas cláusulas 5.4 e 6.2.2 dos planos de recuperação judicial, depositando em juízo 

todos os valores em aberto, em 48 horas. 

o 
9. A Acciona é conhecida e beligerante antagonista desta Recuperação Judicial, 

já tendo atravessado e interposto toda sorte de petições e recursos na vã tentativa de obstar 

o regular prosseguimento do feito — todas fracassadas. 

10. No entanto, em absoluto respeito ao princípio da cooperação, as 

Recuperandas dedicam as próximas linhas para demonstrar as razões pelas quais mais uma 

vez o pleito da Acciona não merece prosperar. 

11. Começando pelo fim, impende ressaltar que, à luz da manifestação do i. AJ 

de fls. 12.284/12.314, não há o que se falar em apresentação de "carta de quitação' de todas 

as parcelas vencidas relativas às cláusulas 5.4 e 6.2.2 dos PRJs. 0_ 

y 



12. Primeiro porque não cabe à Acciona reclamar direitos de terceiros, in casu, 

o pagamento das aludidas parcelas. O eventual lapso no pagamento de alguma parcela 

somente pode ser levantado pelo próprio credor, pelo i. AJ nas suas atividades de 

fiscalização do cumprimento dos PRJs, ou por este d. Juízo. Jamais pela Acciona, já que 

ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. 

13. Ademais e principalmente, o próprio AJ, no cumprimento de seus deveres, 

já atestou o cumprimento pelas Recuperandas dos PRJs, conforme se colhe do relatório de 

fls. 12.284/12.314 e dos esclarecimentos constantes do capítulo anterior da presente 

manifestação, que demonstram a solução pelas Recuperandas das poucas pontuais 

pendências que ainda restavam do relatório do AJ. 

14. A exigência da apresentação de "carta de quitação', além de não encontrar 

qualquer amparo no PRJs, já foi suprida pela citada manifestação do AJ de fls. 

12.284/12.314 e pelos esclarecimentos e elementos trazidos aos autos na presente petição. 

Em outras palavras, não há qualquer descumprimento dos PRJs. 

15. Já no que se refere aos questionamentos levantados pela Acciona, as 

Recuperandas passam a tecer as considerações constantes dos itens seguintes. 

0 	16. 	Como exposto na manifestação das Recuperandas de fls. 12.315/12.321, a 

prospecção de novos negócios e a negociação de tenros comerciais compete 

exclusivamente à PdA, consoante os tenros das cláusulas 6.1 do PRJ da OSX Brasil, 

cláusula 4.1 do PRJ da OSX Construção Naval e 2.1.1 do Contrato de Gestão de Área 

firmado entre OSX Brasil, OSX Construção Naval e PdA em 31.07.2015 (fls. 

12.101/12.119), senão vejamos: D  
`l r 

' Vide artigo 18 do Código de Processo Civil: 
"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 
jurídico." 

y 1 . - 
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"2.1.1.  Prospecção de Novos Negócios . No desempenho da Gestão da 
Área, a Porto do Açu terá exclusividade para prospectar novas 
oportunidades de negócios junto a terceiros que estejam dispostos a 
desenvolver e instalar empreendimentos voltados ou relacionados à 
indústria naval na Área ("Terceiros"), sempre observadas as tipologias 
industriais que podem ser instaladas na Área , nos termos do PRJ, dos 
Instrumentos de Cessão e das normas que regem a implantação do Distrito 
Industrial de SJB. 

2.1.2.  Negociação de Termos Comerciais . A Porto do Açu será a única 
responsável pela negociação dos termos e condições (inclusive 
comerciais ) dos contratos com os Terceiros , podendo determinar, 
resguardadas as garantias outorgadas em favor da CEF, (a) a forma de 
exploração da Area entre o regime de locação, cessão de direito 

.  obrigacional de uso, cessão de direito real de superfície, ou qualquer outro 
permitido em lei e que a Porto do Açu entenda adequado; (b) o valor a ser 
cobrado dos Terceiros pela locação, uso ou exploração da Área, bem como 
a periodicidade de pagamento e a metodologia para a formação do referido 
preço ("Preço"), desde que superior ao Preço Mínimo (conforme definido 
abaixo); (c) a eventual fragmentação da Área em diversas ,  subáreas de 
modo a permitir a locação, uso ou exploração simultânea da rea por mais 
de um Terceiro ; e (d) todos os demais termos e condições os contratos a 
serem celebrados com os Terceiros (os " Contratos com Terceiros ' ), desde 
que observados os termos e condições estabelecidos na Seção 3 abaixo." 

17. Esperava-se, à época da elaboração dos PRJs das Recuperandas e da 

celebração do Contrato de Gestão de Área, que fossem prospectados e efetivamente 

instalados negócios na Área com vistas à geração de recursos para o pagamento dos créditos 

submetidos a esta Recuperação Judicial. Reputava-se, à época da aprovação dos PRJs, que 

•  as equipes e recursos comerciais da PdA estariam melhor posicionados e equipados 

(considerando o amplo conhecimento da Área da PdA e o fato de já contar com equipes com 

a atribuição de comercializar áreas no mesmo Porto do Açu) para promover a ocupação da 

Área. Ademais e principalmente, a nomeação da PdA como gestora exclusiva da Área 

representaria relevante economia de custos para Recuperandas e credores, na medida em 

que não seria necessário despender recursos de prospecção comercial e criação de equipe 

dedicada nos quadros das Recuperandas para tanto. 

18. As Recuperandas e sua administração, dentro das restrições e limitações que 

lhes são impostas pelos PRJs, vêm persistentemente cobrando da PdA o cumprimento de 

suas obrigações na qualidade de gestora exclusiva da área e compartilhando os materiais e 

6 
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informações obtidas da PdA com o Comitê Gestor criado no âmbito dos PRJs, com o 

objetivo de manter total transparência quanto à ocupação da Área e geração de caixa das 

Recuperandas. 

19. Portanto, não compete às Recuperandas responder questionamentos ligados 

unicamente à gestão comercial da Área, já que tal gestão, como visto, é exercida com 

exclusividade pela Porto do Açu. 

20. De toda forma, esclarecem as Recuperandas que não se opõem à prestação 

das informações solicitadas pela Acciona, de forma que, a bem da transparência e em 

benefício de todas as partes envolvidas na Recuperação Judicial, inclusive a PdA, todos os 

fatos sejam devidamente esclarecidos. 

III —  DA PETICÃO DA CEF DE FLS. 12.276112.277 

21. Já a CEF peticionou às fls. 12.276/12.277 informando que estaria deixando 

de apoiar o PRJ e de figurar como aderente a ele, bem como que promoverá a excussão de 

sua garantia fiduciária representada pelo direito de uso sobre a UCN Porto do Açu e 

aduzindo que sem a possibilidade de utilização da UCN Porto do Açu, parece não haver 

outra alternativa à convolação da recuperação judicial em falência, senão eventual 

aditamento do PRJ deliberado em AGC. 

22. Para tanto, aduz que o PRJ não teria atribuído às Recuperandas mera 

obrigação de empreender melhores esforços e, ainda que assim fosse, tais esforços deveriam 

ter sido traduzidos em ações concretas em busca de novos negócios mediante oferta 

estruturada. 

23. Além disso, aduz que o adimplemento de seu crédito estaria ocorrendo 

mensalmente exclusivamente através da Carta Fiança prestada pelo Banco BTG, que se 

encontraria em vias de exaurimento, sem qualquer indício de que tal crédito comece a ser 

amortizado com recursos advindos da exploração da Área da OSX no Porto do Açu. 

7 
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24. Com relação à alegação de que as Recuperandas deveriam ter providenciado 

ações concretas em busca de novos negócios, deve-se relembrar, como já exposto no 

capítulo anterior, que, ao contrário do que alega a CEF, a gestão da Área é de competência 

exclusiva da Porto do Açu, nos exatos termos das cláusulas 6.1 do PRJ da OSX Brasil, 

cláusula 4.1 do PRJ da OSX Construção Naval e 2.1.1 do Contrato de Gestão de Área 

firmado entre OSX Brasil, OSX Construção Naval e PdA em 31.07.2015. 

25. No que se refere à ventilada possibilidade de inadimplemento do crédito da 

CEF, é preciso uma vez mais esclarecer que esta aderiu aos PRJs e estes vêm sendo 

estritamente cumpridos, como já exaustivamente exposto nas últimas manifestações das 

Recuperandas, não havendo qualquer inadimplemento que possa ensejar a execução das 

garantias outorgadas no Contrato de Financiamento, ao contrário do que brada a CEF. 

26. Por fim, as Recuperandas não conseguiram compreender o que pretende a 

CEF ao informar que estaria "deixando de aderir ao PRJ". 

27. Como se sabe, os planos de recuperação judicial possuem a natureza de 

contrato multilateral e, como tal, submetem-se ao princípio do pacta sunt servanda. Vale 

ressaltar que a CEF concordou em reestruturar seu crédito nos termos previstos no PRJ, 

conforme previsto em aditivos ao Contrato de Financiamento que voluntariamente firmou, 

não havendo a CEF se reservado, em qualquer de tais instrumentos, a possibilidade de 

retratação. 

28. Diante disso, tem-se que a adesão da CEF ao PRJ e a submissão de seu 

crédito aos termos e condições de pagamento ali estabelecidas constitui ato jurídico perfeito, 

estando assim sua adesão ao PRJ completa e aperfeiçoada, não podendo ser "retirada" 

unilateralmente, ao bel-prazer da CEF, e sem o consentimento das Recuperandas e da 

totalidade dos demais credores(  — 

8 
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IV — CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, as Recuperandas esperam ter prestados esclarecimentos 

suficientes ao indeferimento dos pedidos da Acciona e da CEF, bem como à demonstração 

de integral adimplemento dos PRJs. 

Nestes termos, 
Pedem deferimento. 

o 
	 Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019. 

o 

Antonio A f ns 	ac Dowell Leite de Castro 
OAB/RJ n° 71.018 

Kaz iro do Nascimento Nakahara 
OAB/RJ n° 167.398 

Mco ei e Castro 
OAB RJ n° 95.881 

Pedro Paulo C. de A. e Chaves 
OAB/RJ n° 212.473/E 

3i 
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Banco Itaú - Comprovante de Pagamento 
TED C — outra titularidade 

IdentMcacão no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED  
Dados de conta debitada: 

Nome: OSX SERMCOS OPERACIONAIS LTDA 

Agência: 0911 	 Conta corrente: 11172 - 2  

Dados da TED: 

Nome do favorecido: DONA ROSA 

C P F/C N PJ :14598315000158 

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888 

Agência: 3728RIO-JARDIM BOTANICO 

Conta corrente: 0000130020730 

Valor da TED: R$ 2.581,17 

Finalidade: CREDITO EM CONTA 

Informações fornecidas pelo pagador: 

Controle: 799271676000013  

TED sollcfMada em 08/04/2019 às 16:17:27 vla Sispag.  

Autenticação: 

8252EFF3190539EB8EA36A2D09696FB118B2768A 

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agencia. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (lodos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.cor 
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue pare a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 20). 
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Victor Nakahara 

De: 	 Nikole Kesia <nikole@usinadosbags.com.br > 

Enviado em: 	 segunda-feira, 8 de abril de 2019 16:52 

Para: 	 Erica Cruz 

Assunto: 	 Re: Créditos Pré RJ - Bag Evolution 

Boa tarde Erice. 

Consegui achar a sua pasta. 
Já foi quitado tudo o que deviam. Não possuem mais nada em aberto. 

Em seg, 8 de abr de 2019 às 16:48, Erica Cruz < erica.cruz@osx.com.br> escreveu: 

I Nikole, boa tardei 

j Conforme conversamos, gostaria de solicitar que nós confirme se existe valores me aberto em seus controles 

contra a OSX Serviços Operacionais —Em Recuperação Judicial, e ainda que nos atualize quanto aos dados 

bancários em caso positivo. 

Obrigada, 

Erica Cruz 

OSX  Controladoria 

 Rua Lauro Muller, no 116, 2403 

Rio de Janeiro 22290-160 

21 3237-5221 

21964955804 

21 99199-4679 

www.osx.com.br  

1 



Sai 

Qualquer dúvida estou a disposição. 

Atenciosamente 
Nlkole Kesia 
Depto Financeiro 

lã 
Telefone: (11) 2087-1383 / (11) 4962-1384 

4 
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Victor Nakahara 

	 a 
De: 
	

Joao Pedro Guedes Cruz <joao.cruz.ext@telefonica.com > 

Enviado em: 
	 segunda-feira, 5 de novembro de 2018 13:30 

Para: 
	

Erica Cruz 

Assunto: 
	

ATENDIMENTO VIVO EMPRESAS 

protocolo: 20185394690483 

A empresa com o CNPJ 11437203000166 não possui nenhuma divida em aberto com a VIVO, em relação ao acesso 
do MEU VIVO EMPRESAS, peço que por gentileza caso haja alguma duvida me pergunte nesse e-mail. 

w 

Atenciosamente VIVO EMPRESAS. 

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o 

confidencial y es para uso exclusivo de Ia persona o entidad de destino. Si no es usteci. el destinatario indicado, 
queda notificado de que Ia lectura, utilización, divulgación y/o copia siri autorización puede estar prohibida en virtud 

de Ia legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente 
por esta misma via y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use 

of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby 
notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have 

received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received 

~this communication in error and then delete it. 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada 
ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário 

indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em 

virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique 
imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição 

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o 

confidencial y es para uso exclusivo de Ia persona o entidad de destino. Si no es usteci. el destinatario indicado, 

queda notificado de que Ia lectura, utilización, divulgación y/o copia siri autorización puede estar prohibida en virtud 
de Ia legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente 
por esta misma via y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use 

of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby 	_ _ 



notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have 

received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received 

this communication in error and then delete it. 	 ~ 13(1 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada 	l  

ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário 

indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em 

vi rtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro , rogamos- lhe que nos o comunique 

imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 a  REGIÃO 

iQ 

35' Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 
RUA DO L.AVR~,137, 59  Andar, CENTRO, RIO DE JANBRO - RJ - CEP. 20230-070 

tel: (21) 23805135 - e.maü: vt35.rj@trtl4~ 

PROCESSO: 0010314-23.2015.5.01.0035 
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985) 
RECLAMANTE: IVO DWORSCHAK FILHO 
RECLAMADO: OSX CONSTRUCAO NAVAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO 

DESTINATÁRIO/LOCAL DA DILIGÊNCIA: ADMINISTRADOR JUDICIAL DA 31  VARA 

1^MPRESARIAL 
20020-903 - PALACIO DA JUSTICA - ERASMO BRAGA 115 - 3 VARA EMPRESARIAL - 
CASTELO - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO 

O/A MM. Juiza) TALLITA MASSUCCI TOLEDO FORESTI da 35' Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for 
distnbuído que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, NOTIFIQUE, 
em reiteração, para, dando ciência quanto ao conteúdo da peça de id. 636749a, e solicitar ao MM 
Juizo as informações sobre quais os pagamentos foram efetuados ao autor IVO DWORSCHAK 
FILHO, CPF n. 236.276.627, CTPS: 26.176 - série 075 RJ, autorizados pelo administrador judicial no 
ano de 2014, discriminando os valores e rubricas correspondentes, assim como para que informe 
acerca da existência de pagamentos a titulo de "Bônus de Retenção" em data posterior à aprovação do 
Plano de Recuperação Judicial da empresa, identificando os beneficiários, em caso positivo, e 
pagamentos a titulo de "Participação nos Lucros" aos empregados e diretores no ano de 2014. 

o(a). I/em(a). Ofrcia/(a) proceder à p~M retirada da respost& certiivando-se rios autos: 

Havendo necessidade, ou se forem opostos obstáculos ao cumprimento do presente mandado, fica o 
Oficial de Justiça autorizado a solicitar auxílio da força policial e a dar cumprimento à presente ordens 
excepcionalmente aos domingos, feriados e após as 20 horas. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 

Em caso de duvida, acesas a página: 

httpJ/www b".ius.br/processo-a udicial-eletronico 

Por determinação do(a) MM Juiz(a) desta unidade, o presente mandado foi expedido e assinado 
pelo servidor abaixo (art. 250, VI, CPC) 

RIO DE JANEIRO, 30 de Novembro de 2018 

BEM BELACIANO 
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Estado do Rio de Janeiro  
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capil~I 
Cartório da 3a Vara Empresarial 3 8  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail: 
ca p03vemp@tj d.jus. br  

Ne do Oficio: 735/2019/OF 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019 

Processo N°: 0392571-55.2013.8.19.0001 
Distribuição: 1810312014 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial 
Requerente: OSX BRASIL SIA e outros 

Referência: Processo n° 0056556-24.2017.8.19.0001 
Resposta ao e-mail encaminhado em 1 110 512 01 8 

49 	 Senhor Juiz, 

A fim de instruir os autos da ação supramencionada, informo que, tendo em vista a 
manifestação do Administrador Judicial, às fls. 12.228, bem como considerando ser o crédito 
extraconcursal, não restando caracterizado tratamento desigual aos credores concursais submetidos ao 
plano, não se vislumbra qualquer prejuízo ao cumprimento do plano com a homologação do acordo 
pretendido pelas recuperandas em tràmite no juizo solicitante. 

Atenciosamente, 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
Juiz de Direito 

UTJ 

Exmo. Dr. Juiz da 32' Vara Cível da Comarca da Capital 

Código para consulta do documentoltexto no portal do TJERJ: 4MPS.UXG4.LKTP.GTC2 
Este código pode ser verificado em:  mw.,.tiri.ius.br  —Serviços — ValidaçU de documentos 
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 	 F ' 
Tribunal de Justiça 	 ~ . 
Comarca da Capital 
Cartório da 38  Vara Empresarial ' 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Jáneiro - RJ Tel.: 3133-3605 
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br  

Processo : 0392571-55.2013.8.19.0001 

Fls: 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial 

Atos Ordinatórios 
w .. 

Nesta data, faço remessa ao MP (Curadoria de Massas Falidas). 

Rio de Janeiro, 1310612019. 

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo,Exp ient - Matr. 01128575 

''.°"!2z ~ r•se. 	 # ~ 	•.cri. 
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  

Exm° Sr. Dr. Juiz de Direito da 3' Vara Empresarial (Foro Central) da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro 

• 	 O MINISTÉRIO PÚBLICO Estadual, através da 3' Promotoria de 

Justiça de Massas Falidas, nos autos da RECUPERAÇAO JUDICIAL de OSY 

BRASIL S/A E OUTRAS (Feito n° 0392571-55.2013.8.19.0001), em atenção à parte 

final do item 2 do r. despacho lançado na cabeça do petitório de fls. 12.284, vem dizer 

que os esclarecimentos prestados pelas recuperandas são satisfatórios, devendo ser 

decretado por sentença o encerramento da recuper)

2019

'icial. 

Rio de janeiro, 19 de junho de 

ANCO MÁRCIO VALLE 

• 	 Promotor de Justiça 



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 34  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133.3605 e-mail: 
cap03vemp@a  jrj.jus.br  

Fls. 
Processo: 039257155.2013.8.19.0001 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial 

Requerente: OSX BRASIL SIA 
Requerente: OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A 
Requerente: OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA 
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA. 
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS 
Interessado: ACCIONA INFRAESTRUTURAS SIA 
Interessado: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS SIA 
Interessado: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES SIA 

. 	 Interessado: AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA 
Interessado: METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ SIA 
Interessado: TECHNIP OPERADORA PORTUÁRIA SIA 
Interessado: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SIA 
Interessado: TECHINIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SIA 
Interessado: PLANIFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA 
Interessado: TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO 
Interessado: BANCO BTG PACTUAL S/A 
Interessado: BANCO SANTANDER (BRASIL) SIA 
Interessado: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA 
Interessado: HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES COM LTD 
Interessado: DEUCRO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS INTERNACIONAIS E LOGÍSTICA LTDA 
Interessado: TOWERS WATSON CONSULTORIA LTDA. 
Interessado: CREDIT SUISSE (BRASIL) SIA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
Interessado: MULTIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA. 
Interessado: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 

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

Em 27/06/2019 

Despacho 

1) Dê-se ciência as partes e ao Administrador Judicial, como determinado pela Egrégia 
Corregedoria do T.J.R.J., mediante circular, quanto ao conteúdo dos provimentos 22 e 23, 
devendo os procedimentos quanto ao pagamento do Ad. Jud. ser realizado no incidente pelo qual 
são anexados os relatórios mensais. 

2) Junte-se as petições existentes no sistema. 

3) Tudo cumprido, retorne-se a cls. 

Rio de Janeiro, 2810612019. 

110 	 CALVES 
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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@tj  rj.jus. br  

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz 

Luiz Alberto Carvalho Alves 

Em 	1 	1 

Código de Autenticação: 4NXJ.LQLT.GYYL.RDD2 
Este código pode ser verificado em: w%vw.tid.ius.br  — Serviços —Validação de documentos 
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MAC DOWELL MELO 

LEITE DE CASTRO 
M 	:, 	i ~ 	.,v 	.-. 1 1 	1 1r 	t 

ERMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3" VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE ,JANEIRO 

Processo n° 0392571-55.2013.8.19.0001 

OSX BRASIL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OSX 
m 

	

CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OSX 	M 

	

SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, todas já 	ë 
m 

devidamente qualificadas nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, vêm, por seus 
a 

advogados abaixo assinados, expor e requerer o que segue. 
ti 
N 

II'! 
N 
M 
r 

1. Inicialmente, conforme já tiveram a oportunidade de expor detalhadamente 	ó 
o. 

em sua petição de fls. 12.348/12.356, datada de 21.05.2019, cumpre ressaltar que as 
M 
0 

	

Recuperandas vêm cumprindo com todas as suas obrigações nos termos dos Planos de 	W 
d 

	

Recuperação Judicial (" PRJs") aprovados por vasta maioria de votos em assembleia de 	~ 
~~ 

credores e homologados por esse MM. Juízo. 

2. Tal é a conclusão que se extrai da leitura do relatório de encerramento da 

recuperação judicial emitido pelo ilustre Administrador Judicial ("AJ") e juntado às fls. 

12.284/12.314 destes autos, bem como na petição das Recuperandas acerca de tal 

manifestação, na qual restou comprovado o pleno cumprimento de TODAS as residuais 

pendências levantadas no citado relatório do AJ. 

3. Resta claro, portanto, que o presente processo de recuperação judicial teria 

todas as condições jurídicas para ser encerrado, salientando-se ainda que as Recuperandas 

são sociedades em pleno exercício de suas atividades empresariais, que geram receitas, 

ainda que em nível inferior ao que se projetava à época da aprovação dos PRJs, empregos, 

I 

W  I alvo Aüllcr. 116 - S iO4 	I nrr. d. I ,  I "''f  	 d, 	 1 11 , 11, 
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recolhem tributos e encontram-se em dia com suas obrigações concursais, devidamente 

novadas pela aprovação e homologação dos PRJs por este MM Juizo, e extraconcursais 

aderentes aos PRJs, por livre escolha desses credores. 

4. Apesar de tal constatação, não parece às Recuperadas que o encerramento do 

processo de recuperação judicial, à presente altura, seria a solução mais efetiva para 

resguardar os interesses das Recuperandas e da comunidade de credores. 

5. Com efeito, conforme explicitado na sua petição de fls. 12.315/12.321, 

datada de 07.05.2019, as Recuperandas, na qualidade de interessadas diretas na prospecção, 

desenvolvimento e efetiva instalação de negócios na área que ocupam no Porto do Açu 

("Área"), cuja locação hoje constitui a principal fonte de receitas das Recuperandas, 

compreendem a frustação de determinados credores, já externadas em diferentes 

manifestações e oportunidades nestes autos, quanto aos resultados até o presente momento 

obtidos no âmbito do Contrato de Gestão de Área, já que desde a celebração do referido 

Contrato, como apontado pelo i. AJ, apenas 4% (quatro por cento) da Área está ocupada. 

6. As Recuperandas e sua administração, dentro das restrições e limitações que 

lhes são impostas pelos PRJs, vêm persistentemente cobrando da Porto do Açu Operações 

S.A. ("PdA") o cumprimento de suas obrigações na qualidade de gestora exclusiva da Área 

e compartilhando os materiais e informações obtidas da PdA com o Comitê de Governança 

criado no âmbito dos PRJs, com o objetivo de manter total transparência quanto à ocupação 

da Área e geração de caixa das Recuperandas. 

7. De todo modo, independentemente das razões que levaram a uma ocupação 

da Área abaixo do que as Recuperandas e a comunidade de credores projetavam à época da 

aprovação dos PRJs, o que se pode concretamente concluir é que o modelo para a gestão 

comercial da Área que, dentre outras condições, estabelece a exclusividade da PdA nos 

2 
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esforços para a comercialização da Área', não alcançou os resultados esperados, e deve, 

portanto, ser revisto, inclusive para facilitar o ingresso de novos investidores no projeto. 

8. Embora, como visto, o encerramento da presente recuperação judicial seja o 

desfecho previsível, a teor do que dispõe a Lei no 11.101/2015, as Recuperandas têm a 

preocupação, já manifestada nesses autos as fls. 11.928/11.929, de garantir sua 

sustentabilidade econômica e financeira a longo prazo e também de assegurar que, após o 

encerramento da recuperação judicial, as Recuperandas possam ter o controle, ainda que 

compartilhado, de seu mais valioso ativo, sobretudo considerando que a fórmula de 

• 

	

	transferir a gestão exclusiva da Área para a PdA, muito embora tenha sido aprovada pela 

maioria dos credores, não foi capaz de atender às finalidades pretendidas. 

9. Assim, encerrar a recuperação judicial das Recuperandas com a 

responsabilidade de efetuar o pagamento de seu passivo, ainda que vencível em prazo longo 

e sujeito a disponibilidade de caixa das Recuperandas conforme cláusulas 6 e 4 dos PRJs, 

sem a autonomia mínima para gerir o seu mais importante ativo, fonte mais importante para 

a produção de receita e renda para pagamento aos seus credores, sobretudo com os 

resultados insuficientes do modelo vigente de gestão previsto nos PRJs e Contrato de Gestão 

firmado com a PdA, não parece ser a solução ideal. 

Vide cláusulas 2. 1.1 e 2.1.2 do Contrato de Gestão de Área: 

"2.1.1. Prospecção de Novos Negócios. No desempenho da Gestão da Área, a Poiso do Açu terá exclusividade 
para prospectar novas oportunidades de negócios junto a terceiros que estejam dispostos a desenvolver e 
instalar empreendimentos voltados ou relacionados à indústria naval na Área ("Terceiros"), sempre observadas 
as tipologias industriais que podem ser instaladas na Área, nos termos do PRJ, dos Instrumentos de Cessão e 
das normas que regem a implantação do Distrito Industrial de SJB. 

2.1.2. Negociação de Termos Comerciais. A Porto do Açu será a única responsável pela negociação dos termos 
e condições (inclusive comerciais) dos contratos com os Terceiros, podendo determinar, resguardadas as 
garantias outorgadas em favor da CEF, (a) a forma de exploração da Área entre o regime de locação, cessão 
de direito obrigacional de uso, cessão de direito real de superfície, ou qualquer outro permitido em lei e que a 
Porto do Açu entenda adequado; (b) o valor a ser cobrado dos Terceiros pela locação, uso ou exploração da 
Área, bem como a periodicidade de pagamento e a metodologia para a formação do referido preço ("Preço"), 
desde que superior ao Preço Mínimo (conforme definido abaixo); (c) a eventual fragmentação da Área em 
diversas subáreas de modo a permitir a locação, uso ou exploração simultânea da Área por mais de um 
Terceiro; e (d) todos os demais termos e condições os contratos a serem celebrados com os Terceiros (os 
"Contratos com Terceiros"), desde que observados os termos e condições estabelecidos na Seção 3 abaixo." 

3 
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10. Como o modelo de gestão exclusiva da Área atribuída à PdA faz parte dos 

PRJs aprovados pelos credores e homologados por este MM Juízo, a sua modificação em 

princípio dependeria de alteração dos PRJs nesse sentido, a ser submetida em AGC aos 

credores e por eles aprovada, conforme o quórum legal, e a consequente revisão do Contrato 

de Gestão firmado com a PdA. 

11. As Recuperandas têm a intenção de construir, através de discussões com a 

PdA e credores, um novo modelo de gestão, que as permita ter efetiva participação e 

inciativa na prospecção de novos negócios para a Área, seja no setor de construção naval, 

vocação inicial da Área, seja em outros setores econômicos relevantes. 

12. Mas não é só. Para alavancar o preço de aluguel da Área e atrair novos 

locatários é preciso realizar investimentos tanto na parte seca, como na parte molhada da 

Área, de forma a dota-Ia da infraestrutura necessária para o desenvolvimento de atividades 

industriais e comerciais, permitindo assim, maior rentabilidade e melhoria do fluxo de caixa 

das Recuperandas, com benefício para a comunidade de credores. 

13. Com efeito, espera-se, com a retomada da indústria de óleo e gás, que, com 

os investimentos adequados, o preço do aluguel e interesse na ocupação de espaços na Área 

• 

	

	possa se elevar consideravelmente, o que permitirá às Recuperandas expressiva melhoria 

em seu fluxo de caixa. 

14. Evidentemente que esses investimentos em infraestrutura somente farão 

sentido se o modelo de gestão da Área for modificado, já que um possível novo modelo de 

gestão em que as Recuperandas possam somar forças com a PdA na prospecção de 

interessados em instalar e desenvolver negócios na Área tende a reverter o atual quadro de 

ocupação com a consequente maior geração de receitas. Adicionalmente, a expressa 

ampliação do atual escopo de atividades que poderão ser desenvolvidas na Área também 

auxiliará na captação de novos locatários e recursos. 

4 	 ` 



!,23 ?-S 

15. Assim, pélas razões acima expostas, e não porque precise remediar qualquer 

inadimplemento dos PRJs, já que integralmente cumpridos pelas Recuperandas, as 

Recuperandas pugnam pela prorrogação do regime especial de Recuperação Judicial por 

mais 180 (cento e oitenta) dias, para a discussão com a PdA e demais credores acerca da 

reformulação do modelo de gestão e aproveitamento da Área. 

16. Por fim, pugnam as Recuperandas pela intimação do Comitê de Governança, 

constituído pela Caixa Econômica Federal, Banco Santander e Banco Votorantim, bem 

como da PdA, sem prejuízo dos demais credores, para que se manifestem sobre o presente 

o petitório. 

Nestes termos, 
Pedem deferimento. 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019. 

Antokid Affonso ac Dowell Leite de Castro 	 Marcos Lei de Castro 
OAB ~ n° 71.018 	

L 	
OAB J n° 95.881 

Victo KazuRiro do Nascimento Nakahara 
OAB/RJ 167.398 

40 
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 3° Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail: 
ca p03vem p@tj d.j us. br 

Fls. 12376 
Processo: 0392571-55.2013.8.19.0001 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial 

Requerente: OSX BRASIL S/A 
Requerente: OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S/A 
Requerente: OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA 
Administrador Judicial: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA. 
Representante Legal: GUSTAVO BANHO LICKS 
Interessado: ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A 
Interessado: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 
Interessado: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A 
Interessado: AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA 

• 	Interessado: METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A 
Interessado: TECHNIP OPERADORA PORTUÁRIA S/A 
Interessado: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A 
Interessado: TECHINIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A 
Interessado: PLANIFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA 
Interessado: TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO 
Interessado: BANCO BTG PACTUAL S/A 
Interessado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
Interessado: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA 
Interessado: HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES COM LTD 
Interessado: DEUCRO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS INTERNACIONAIS E LOGÍSTICA LTDA 
Interessado: TOWERS WATSON CONSULTORIA LTDA. 
Interessado: CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
Interessado: MULTIAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. 
Interessado: IBM BRASIL- INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 

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

• 	 Em 1010712019 

Despacho 

Intimem-se o Administrador Judicial, o Comitê de Governança, constituído pela Caixa Económica 
Federal, Banco Santander e Banco Votorantim e a Porto do Açu Operações S/A - PdA, para que 
se manifestem sobre o requerido pela Recuperanda às fls. 12371112375. Digam, ainda, os demais 
credores, interessados e o M.P. 

Rio de Janeiro, 1010712019. 

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular 

+v. 

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

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz 

Luiz Alberto Carvalho Alves 

Em 	1 	1 

Código de Autenticação: 4JFQ.UGR8.EKE3.MTD2 
Este código pode ser verificado em:  www.tiri.ius.br — Serviços — Validação de documentos 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 38  VARA EMPRESARIAL DO RIO DE 

JANEIRO 

a 

F 
F 
tJ 
+rl 
M 

Processo n° 0392571-55.2013.8.19.0001 0 

1 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A, devidamente qualificada no processo em epígrafe 0 

• 	vem, por seus advogados abaixo assinados, reiterar sua petição de fls. 12.278-12283, a fim de queZ 

ela seja apreciada. CJ 

P 
N 
d 
C+l 

CY! 
P 

Destaca-se que seu deferimento importa não apenas em importantes esclarecimentos quanto ao W 
w 

cumprimento do plano de recuperação, mas também porque ela está em linha ao requerido pela R, 
L~ 

própria recuperanda. 

Com efeito, a admissão pela recuperanda de que o contrato tabulado com a atual gestora, Porto do 

Açu Operações S.A., para exploração da área alcançou apenas 4% de ocupação, o que comprova o 

fracasso no cumprimento do plano, é situação extremamente grave que demanda a respectiva 

apuração. 

Ante o exposto, requer -se o acolhimento dos pedidos de fls. 12.282/12.283, a fim de que: 

a. Seja determinado ao Porto do Açu Operações S.A. e as Recuperandas a juntarem aos 

autos todos os documentos referentes à operação de exploração do Porto do Açu, 

inclusive aqueles requeridos pelo Banco Votorantim, devendo esclarecer: 

i. Quantos empreendimentos novos foram fechados no Porto do Açu? 

ii. Quantos destes empreendimentos foram realizados em beneficio da 

recuperanda? 

iii. Quais foram as receitas auferidas pela recuperanda com tais empreendimentos? 

iv. Houve desvio de potenciais clientes da recuperanda para outras áreas do Porto 

do Açu? 

Rua Vinícius de Moraes, 111 - 3 0  Andar 1 Ipanema (RJ) 	Avenida Paulista, 1.439 - 2 0  Andar 1 Bela Vista (SP) 	PABX: +55 (21) 2223.6715 

Rua do Ouvidor, 91 - 7 0  Andar 	1 Centro (RJ) 	SHIS QL10, Ci. 09 - Casa 05 	1 Lago Sul (DF) 	www.antoneiliadv.com.br  



OAB/RJ 155.426 

        e  °~~M1T011ELLI .o,Sa   Lopes 
A D V O G A D O S 

v. Por qual razão há o notório insucesso dos meios de recuperação previstos no 

plano? 

vi. A operação do Porto do Açu vem sendo realizada nos termos e condições 

previstos no plano ou novas condições e termos não previstos vem sendo 

praticados? 

b. Seja determinado que as recuperandas apresentem a carta de quitação de todas as 

parcelas vencidas nas cláusulas 5.4 e 6.2.2 dos planos de recuperação judicial (fls. 7524 

e 7761), depositando em juizo todos os valores em aberto, em 48 horas, sob pena de 

convolação da recuperação em falência. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

o 

r 

0 
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GTA 1 Gus -rAvo TEPFDINo ADVOGADOS 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 39  VARA EMPRESARIAL DA 
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo n° . 0392571-55.2013.8.19.0001 

BANCO VOTORANTIM S.A. ("Banco 

Votorantim"), já qualificado nos autos em epígrafe, credor de OSX 

CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. ("OSX CN") e OSX BRASIL S.A. ("OSX Brasil" 

e, em conjunto com OSX Serviços Operacionais Ltda., "Recuperandas" ou "OSX") 

vem respeitosamente a V. Exa., por seus advogados que esta subscrevem, em 

atenção à intimação de fls. 12.376 e da petição das Recuperandas de fls. 12.371-

12.375, apresentar manifestação nos termos a seguir. 

1. Às fls. 12.009-12.015 e 12.240-12.252, o Banco 

Votorantim reuniu elementos preliminares que indicam o inequívoco insucesso da 

gestão comercial da Área, requerendo ao final fosse iniciado procedimento próprio 

para que a mesma fosse avaliada com a prestação de contas pela gestora (Porto do 

Açu, "PdA"), antes do encerramento da presente recuperação judicial. 

2. Todavia, nesse ínterim e antes que referida questão 

fosse definida, as Recuperandas peticionaram às fls. 12.371-12.375, assumindo que 

o projeto de gestão comercial delimitado pelo PRJ necessita ser urgentemente 

rediscutido, tendo a exploração comercial, ao longo dos mais de 4 (quatro) anos 

transcorridos após a homologação do PRJ , alcançado pífios 4% (quatro por 

cento ) da Área (fls. 12.372). 

Rua Primeiro de Março 23 10° andar 	Rua Dela Cintra 904 2° andar Conj. 22 	SAUS Quadra 1 Bloco M Salas 401 a 404 
Centro Rio de Janeiro RJ 20010-000 	 Consolação São Paulo SP 01415-000 	Asa Sul Ed. Libertas Brasília DF 70070-935 

Tel.: (55 21) 2505 3650 / Fax.: (55 21) 2531 7072 	Tel.: (55 11) 3214 5895 / (55 1 1) 3259 9685 	Tel.: (55 61) 3224 7457 / (55 61) 3225 1880 

gtadv @tepedino.adv .br  
vvH,%v.tepedino. adv.br  
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3. Assim, as Recuperandas propõem a revisão do 

modelo de gestão da Área, a partir de discussões com o Comitê de Governança, 

PdA e credores, que deverão culminar em aditamentos ao PRJ e ao Contrato de 

Gestão. Ao final, OSX solicitou a prorrogação dessa recuperação judicial por 180 

(cento e oitenta) dias, para que possa estabelecer tratativas em tal sentido. 

4. De fato, o encerramento dessa recuperação 

judicial no presente estado culminará somente na falência da OSX, 

o considerando que seu atual PRJ mostra-se inexequível, ao passo que o nível de 

exploração comercial da Área, - único ativo das Recuperandas -, alcançado pelo 

vigente modelo do PRJ e do Contrato de Gestão sequer figura como suficiente para 

arcar com despesas operacionais básicas e credores extraconcursais. 

5. Logo, por todas as razões anteriores e sem 

prejuízo de todas as questões anteriormente pontuadas, o Banco Votorantim 

concorda com a proposta das Recuperandas , que ora se põe como fundamental 

para sua efetiva recuperação e preservação empresariais. 

Termos em que 

o 	 Pede deferimento. 

i Rio de Janeiro, 19 de julho de 2019 

Gust Àpedino 	 Mina Donato Oliva 
O /RJ 41.245 	 OAB/RJ 137.546 

Vivianne da Silveira Abílio 
	

Andre Vasconcelos Roque 
OAB

/

/RJ 16
7
5.488 
	

OAB/RJ 130.538 

Ro(;iro Requer~ 

	

Sofia Temer 
OAB/RJ 188.909 
	

OAB/RJ 204.625 

--- -2- 
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FC D 3 FERRO, CASTRO NEVES, DALTRO & GOMIDE ADVOGADOS 

• 

Luiz Bernardo Rocha Gomide 

Daltro de Campos Borges Filho 

Marcelo Roberto Ferro 

José Roberto de Castro Neves 

Alice Moreira Franco 

Eduardo Pecoraro 

Pedro de Alencar Machado 

Luciano Gouv2a Vieira 

Marcos Pitanga Caeté Ferreira 

Gustavo Birenbaum 

Marcelo Lopes 

Pedro Ivo Bobsin 

Rodrigo Cogo 

Simone Barros 

Francisco Gracindo 

Luis Roberto S. Cordeiro Guerra 

Paulo Renato Jucá 

Thiago Peixoto Alves 

Karina Goldberg Britto 

Francisco Paulo De Crescenzo Marino 

Gabriel Ribeiro Prudente 

Antonio Pedro Garcia de Souza 

Leonardo Marins 

Felipe Fernandes Basto 

Miguel Wehrs Fleichman 

Natália Mizrahi Lamas 

Tiago Murloz 

Jozi Uehbe 

Francisco Rüger A. M. Müssnich 

João Pedro Martinez Pinheiro 

Daniel de Vicq Acioli Moura 

André Silva Seabra 

Ana Carolina Catarcione Schmidt 

Paula Miralles de Araujo 

Luiz Carlos Malheiros França 

João Felipe Martins de Almeida 

Luiza Peixoto de Souza Martins 

Ana Carolina Gonçalves de Aquino 

Raphael Rodrigues da Cunha Figueiredo 

Paula Minardi Fonseca 

Patricia Klien Vega 

Julia Grabowsky Basto Fleichman 

Renato Fernandes Coutinho 

Pedro Otavio de C. B. Pacifico 

Stephanie Trindade Cardoso 

João Felipe Lynch Meggiolaro 

Pedro Bueno do Prado Ferro 

Marcelo Mattos Fernandes 

João Gabriel Scarpellini Campos 

Marcus Paulo Souza de Carvalho 

Beatriz F. C. de Castro Menezes 

EXMO. SR . JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA EMPRESARIAL 

Processo no 0392571-55.2013.8.19.0001 

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S/A  (" PORTO Do Açu "), anteriormente 

• denominada LLX Açu OPERAçõES PORTUÁRIAS S/A, nos autos da recuperação judicial de 

OSX BRASIL SIA— EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outras  (" RECUPERANDAS" ou "GRUPO  

OSX"), vem, por seus advogados, diante dos termos da petição de fis. 12.371112.375, 

expor e requerer a V.Exa. o seguinte: 

1. 	 Em sua manifestação de fis. 12.371/12.375, o GRUPO OSX se opõe ao 

encerramento imediato da recuperação judicial, requerendo a prorrogação do 

procedimento concursal, "para a discussão com a PdA e demais credores acerca da 

reformulação do modelo de gestão e aproveitamento da Área", o qual foi previsto no 

atual Plano de Recuperação Judicial ("PRJ"), devidamente aprovado em assembleia 

geral de credores e homologado por esse MM. Juízo. 

Av. Rio Branco 85 -13°,154  e 184  andares CEP: 20040-004 Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 2519 1900 Fax: (21) 2519 1901 
Rua Ramos Batista 198-79 . 89  e 94  andares CEP: 04552-020 São Paulo - SP Tel.: (11) 3053 3300 Fax: (11) 3053 3301 
SHIS - OI 11 - Conj. 05 - Casa 08 - Bairro Lago Sul - Brasilia - DF Tel.: (61) 3323-5000 
www.fcdg.00m.bF- fedg@fcdg.corrtbr 
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2. Para fundamentar tal pedido, as RECUPERANDAS se baseiam na não 

geração do volume de receitas originalmente esperado coma comercial ização da ÁREA', 

cuja gestão exclusiva, nos termos do PRJ, incumbe, hoje, à PORTO Do Açu. 

3. Sobre os resultados alcançados por essa gestão, a PORTO Do Açu já 

apresentou seus esclarecimentos nas manifestações de fls. 12.082/12.097 e 

12.322/12.330, cujos termos são aqui reiterados para evitar repetição desnecessária, 

deixando claro que cumpriu diligentemente com as suas obrigações, as quais contaram 

com fiscalização rotineira do COMITÉ DE GOVERNANÇA 2. 

4. Bem por isso, o GRUPO OSX não imputa à PORTO Do Açu qualquer 

descumprimento de suas obrigações, sugerindo apenas a necessidade de adequação do 

modelo atualmente vigente, independentemente do porquê de não ter o volume de 

receitas sido atingido como se esperava — o que, conforme detidamente analisado nas 

manifestações anteriores da PORTO Do Açu, é decorrente de questões conjunturais, 

sobretudo a crise sem procedentes que atingiu o setor de óleo e gás nos últimos anos, 

aí incluída toda a cadeia de empresas desse ramo, que seriam as naturais clientes para 

o arrendamento da ÁREA. 

5. Não é ocioso recordar que a PORTO Do Açu é seguramente uma das 

credoras mais preocupadas com o destino da recuperação judicial do GRUPO OSX. 

Afinal , (i) possui um crédito concursal de mais de  R$ 700 milhões  subscrito em 

'Termo assim definido no PRJ (ou no contrato de gestão): "Significa a área tota l de 3.200.000 metros 
quadrados, integralmente inseridos em imóveis que formam o Lote A-12 do Distrito Industrial de São 
João da Barra, localizado em uma área de aproximadamente 7.000 hectares, no Municfpio de São 
João da Barra, objeto de decretação de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme 
Decreto Estadual n° 41.585, de 05 de dezembro de 2008 (alterado pelos Decretos Estaduais n.° 
41.916, de 19 de junho de 2009 e 41.998, de 20 de agosto de 2009)." (Cláusula 1. 1.9 do PRJ - fls. 
7.488). 

2  Termo definido no PRJ (ou no contrato de gestão): "Éo comitê a serconstituido nos termos do Plano 
OSX CN, que poderá ser composto de representantes dos Credores Financiadores, conforme definido 
neste Plano, e da CEF, na qualidade de Credor Extraconcursal Anuente, que terá as atribuições de 
acompanhamento da gestão dos negócios da OSX CN, incluindo (i) discussões sobre a evolução do 
fluxo de caixa, (h) atualização a respeito das frentes de comercialização da Área, bem como (N) 
outros temas que possam afetar o fluxo de caixa da OSX CN, conforme previsto na Cláusula 6.3 
abaixo" (Cláusula 1.1.17 do PRJ - fls. 7.489). 
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Afinal, (i) possui um crédito concursal de mais de  R$ 700 milhões  subscrito em 

debêntures; (ii) vem incorrendo em perda mensal (de caráter extraconcursal) de um 

valor atualizado de aproximadamente  R$ 3,4 milhões  em razão do não pagamento do 

aluguel da ÁREA utilizada pelo GRUPO OSX; e (iii) providenciou um aporte de 

aproximadamente  R$ 11 milhões  para o GRUPO OSX, logo após aprovação do PRJ (cf. 

fls. 12.184/12.193). 

6. Nesse cenário, a PORTO Do Açu sempre estará empenhada na busca por 

soluções capazes de soerguer a situação financeira das RECUPERANDAS. Em razão disso, 

a PORTO Do Açu: (i) concorda com o requerimento do GRUPO OSX para prorrogação da 

recuperação judicial pelo prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias; e, dentro do 

espírito colaborativo que vem demonstrando desde o início deste processo, (ii) aceita 

discutir de boa-fé as propostas de mudança relativas à gestão da ÁREA com os demais 

CREDORES e o GRUPO OSX, ressaltando, de toda a forma, suas anteriores manifestações 

sobre a operação da área. 

7. De todo modo, qualquer mudança no PRJ, mormente no modelo de 

gestão comercial da ÁREA, deverá ser submetida ao crivo de AGC e aprovada 

expressamente pela PORTO Do Açu. 

Nestes termos, 
• 	 P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2019. 

Luiz Bernardo Gomide 
	

de Ca os Borges Filho 
OAB/RJ 18.411 
	

0A /RJ 36.9 

Gustavo Birenbaum 
	 rc s an a Fe refira 

OAB/RJ 95.492 
	

OAB/RJ 144.8 5 

Thiago Peixoto Alves 	 João Felipe 	ch M 
OAB/RJ 155.282 	 O 	J 2 .273 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 038  VARA EMPRESARIAL DA 

COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

• 
Processo n° 0392571-55.2013.8.19.0001 

OSX BRASIL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("OSX BR -), 

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("OSX CN") 

e OSX SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

("OSX SO" e, em conjunto com OSX BR e OSX CN, "Recuperandas"), todas já 

devidamente qualificadas nos autos do processo de Recuperação Judicial em epígrafe, vêm, 

por seus advogados abaixo assinados, com fulcro no artigo 66 da Lei n° 11.101/2005 1 , 

requerer autorização para venda de bens integrantes de seu ativo permanente , pelas 

razões de fato e de direito a seguir expostas. 

a 
1. 	Nos termos do Plano de Recuperação Judicial ("PRJ") da OSX CN 

(fls. 7.724/7.769) homologado por este d. Juízo (fl. 8.064), a OSX CN celebrou com a Porto 

do Açu Operações S.A. ("Porto do Açu"), um contrato de gestão da Unidade de Construção 

Naval do Porto do Açu ("UCN Açu"), visando a exploração mais eficiente da área e o 

pagamento de seus credores. 

1  "Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens 
ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, 
com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial." 

1 

R. Lauro Mnllcr, 116— S.511.1 - I orrc do Rio Sul - Rolcdo ~w 1 Itm dc Inimr,I R.1 I{ram1 l'I P ""1U- I1 ,1l • 	5 21  :5:. 777 

R. Leopoldo Couto dz hta alhncs h,. 75ti 	lu" :\nd;u It:um nlhi Silo I'udu SI' Itrwil l I I' o1512-(1(w • , :ç 11 ; ~ Id 1129 

ueuau ~ nnunl.• cnm br  ~.~ .w.nunl..onu hr 	 ~'~ 



tas54 

o 

2. Apesar de a OSX CN não ser mais responsável pela exploração direta da 

atividade comercial e industrial da UCN Açu, grande parte dos bens empregados na 

atividade da OSX CN anteriormente à recuperação judicial ("Bens Inservíveis") ainda 

permanece na área, o que cria embaraços na gestão da área, visto que o espaço por eles 

ocupado, além de dificultar a logística, poderia ser ofertado a novos interessados na 

exploração do local como área disponível para locação. Nesse sentido, a OSX CN identifica 

na área da UCN Açu três estruturas de ferro (galpões W1, W2 e Warehouse) que não têm 

qualquer proveito econômico para a OSX CN. 

3. Estes itens estão sujeitos a contínua deterioração, o que consequentemente 

implica em perda progressiva do seu valor de mercado pela falta de uso e/ou mero transcurso 

do tempo, fazendo ainda com que as Recuperandas incorram em despesas de administração, 

manutenção e conservação destes ativos. 

4. Neste sentido, por qualquer angulo que se analise a questão, é certo que a 

alienação dos Bens Inservíveis é a solução mais adequada para a maximização das receitas 

oriundas da gestão da área da UCN Açu, o que está em linha com as disposições do PRJ, 

homologado por este d. Juízo e demais instrumentos contratuais relacionados. 

5. Nessa perspectiva, as Recuperandas entraram em contato com uma série de 

® 

	

	empresas do ramo de siderurgia ou a ele relacionado, em busca de eventuais interessados na 

aquisição dos Bens Inservíveis. 

6. Após consulta ao mercado, a OSX CN recebeu proposta de aquisição destes 

itens de 03 (três) empresas, das quais a GSA Participações Empresariais Ltda. ("GSA") 

ofertou a proposta mais vantajosa, no valor de R$ 1,30 (um real e trinta centavos) por 

quilograma de ferro, a serem pagos em até 12 (doze) meses, conforme fluxo de retirada dos 

bens e confirmação do real peso das estruturas, conforme tabela a seguir e documentos 

colacionados (Doe. 01): 

z 
r' 



Cotação GSA (R$) Cotação Cotação RFR (R$) Eletroa o R$ 
Peso 

GALPÃO DESCRIÇÃO 
estima Por Kg (R$) Por Kg (R$) Por Kg (R$) 

do 
— ton 

150.01 W1 Oficina de Até 
1,30 1,23 0,60 

Corte 3.223 

150.02 W2 Oficina de Sub Até 1 30 1,28 0,60 
Produto 2.628 
Almoxarifado e 

160.01 Warehouse- Oficina de 81 1,30 1,27 0,60 
Ferramentas 

7. Pois bem. O artigo 66 da Lei n° 11.101/2005 estabelece que a alienação de 

bens integrantes do ativo permanente de devedor em recuperação judicial, quando se trata 

de venda não prevista no seu Plano de Recuperação Judicial, somente é possível naqueles 

casos em que for reconhecida sua evidente utilidade pelo Juiz responsável pela condução 

do processo, após a oitiva do Comitê de Credores, cujas atribuições, por sua vez, incumbem 

ao Administrador Judicial se aquele não for constituído, com base no artigo 28 do mesmo 

diploma lega1 2 . Ressalte-se que neste processo de recuperação judicial não houve a 

constituição de Comitê de Credores. 

8. No caso em tela, a exemplo de outros pedidos formulados pelas 

Recuperandas (fls. 8.873/8.875; 9.001/9.003; 10.198/10.200; e 12.043/12.045), que foram 

autorizados por este d. Juízo (através das decisões de fls. 9.141/9.142; 10.254 e 

12.065/12.066), a venda dos Bens Inservíveis é de evidente utilidade para os interessados 

no processo de recuperação judicial, uma vez que se trata de bens: 

i. não mais afetados à atividade empresarial e que, no curto ou médio prazo, 

não terão qualquer utilidade para as Recuperandas em razão da 

readequação do plano de negócios da UCN Açu após a homologação do 

PRJ; 

2 Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, 
ao juiz exercer suas atribuições. 
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ii. cujo armazenamento impede o aproveitamento de uma maior área da 

UCN Açu para a atividade de outras empresas, reduzindo a capacidade de 

ganho de receitas da OSX CN; 

iii. sujeitos à considerável deterioração com o transcurso do tempo e em razão 

da falta de uso, de modo que a venda deste itens neste momento, apesar 

de não encerrado o processo de recuperação judicial, permitirá a obtenção 

de um maior preço do que aquele que seria obtido se a venda fosse 

realizada somente após o encerramento do processo; e 

o 
iv. que naturalmente exigem das Recuperandas o pagamento de despesas 

correntes de administração e conservação. 

9. 	Por fim, considerando que as Recuperandas receberam propostas de 03 (três) 

empresas interessadas em adquirir os Bens Inservíveis, cujo valor médio de aquisição 

corresponde a  R$1,05 (um real e cinco centavos) por quilograma de ferro, e que uma dessas 

propostas, formulada pela GSA, de  R$ 1,30  (um real e trinta centavos) por quilograma de 

ferro, tem valor substancialmente superior a esse valor médio, entendem as Recuperandas 

ser desnecessária a realização de outras consultas ou avaliações. 

® 	
Diante do exposto, requer-se a V. Exa.: 

a) a intimação do i. Administrador Judicial para que se manifeste sobre o presente 

pedido de alienação nos termos acima; e 

b) autorize, na forma do artigo 66 da Lei n° 11.101/2005, a alienação dos Bens 

Inservíveis para a GSA no valor de R$ 1,30 (um real e trinta centavos) por 

quilograma de ferro, a serem pagos em até 12 (doze) meses, conforme fluxo de 

retirada dos bens e confirmação do real peso das estruturas, nos termos da proposta 

recebida pelas Recuperandas (vide Doc. 01) ou para qualquer outro proponente que 
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oferecer valor igual ou superior ao oferecido pela GSA nas mesmas condições de 

pagamento. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019. 

L~ Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro 	 Marco ei de as ro • 	OAB/RJ n'71.018 	 OAB RJ n° 95.881 

Vie Kazuhiro do Nascimento Nakahara 
	

Pedro Paulo C. de A. e Chaves 
OAB/RJ n° 167.398 
	

OAB/RJ n° 212.473/E 

.} 

• 
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W01 

t 

Rio de Janeiro 1  RJ  1  Brasil. 

Praia de Botafogo, 501 1 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 	 á~~.~ 	— 
Rio de Janeiro 1 RJ ]

—
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Proposta Técnica/Comercial no: 
0149/2019— Rev.05-2019, Mai. 

Consultoria I Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1  Publicidade 1 Startups 

o 

A 

OSX Brasil S/A. 

A/C: 	 Sr. José Apolinário 	 eose.apolinario@osx.com.br  

Referência: 	Aquisição de Estrutura Metálica Usada. 

Prezados Senhores. 

Em atendimento a carta convite da qual recebemos, segue nossa proposta técnica/comercial para 

aquisição dos itens listados em referência: 

1. Escopo dos Itens: 

1.1.  Estrutura metálica: 

1.1.1.  Galpão W01 

Estrutura metálica para galpão usado sob referência W01: 

• Área Aprciiimada: 	37.000 m 2  

• . Peso Aproximado: 	3.200 ton. (3.200.000 kg) 

• - - Pé Direito:.: 	 26m 

1.2:  Documátacão de Referência:  

«EOpamënto - Pacote F - TAG x Desenho HHI - Última revisão APÁS>> 
«PLANILHA DE ESTRUTURAS METALICAS UCN AP.xls>> 
t<UPA01-150.01-MM-DD-EPC-0002 Rl.pdf>> 
<<UPA01-150.01-MM-DD-EPC-0003_Rl.pdf>>  

<<U PA01-150.02-M M-DD-EPC-0008_R3.pdf>> 
<<U PA01-150.02-M M-DD-EPC-0126_R3.pdf>> 
<<U PA01-160.01-M M-D D-EPC-0077_R l.pdf>> 
<<U PA01-160.01-M M-D D-EPC-0078_Rl.pdf>> 

Observações: 

L 	Quaisquer alterações nas informações ou possíveis revisões, que porventura venham a ocorrer 

durante o processo de negociação comercial, serão objeto de avaliação por parte de GSA 

Participações gerando possíveis atualizações em nossa planilha de custos; 

ii. 	A presente Proposta foi elaborada de acordo com as informações recebidas através de 

documentos, desenhos e plantas por meio eletrônico/impresso e além de e através de uma visita 

técnica ao local da obra, tendo como objetivo fixar os principais parâmetros técnicos. 

2. Obrigações: 

2.1.  DA VENDEDORA: (OSX BRASIL S/A.) 

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 
Rio de Janeiro 1 RJ _1 Brasil 122.250-040 1  +55 (21) 3553-3179 1 +55 (21) 3024-9009 
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a 

Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

2.1.1. Aprovar o conteúdo desta proposta; 

2.1.2. Efetuar aceite de cada carga expedição conforme contrato de compra dos produtos ora 
ajustado; 

2.1.3. Emitir documentação fiscal adequada ao tipo de mercadoria adquirida pelo VENDEDORA 
com todos os tributos destacadas e já inclusos no valor final dá mercadoria ajustado nesta 
proposta; 

2.1.4. Fornecer os produtos de acordo com as especificações de cada produto adquirido pelo 

cliente; 

2.2.  DA COMPRADORA: (GSA Participações Empresariais Ltda)  

• 	 2.2.1. Efetuar os pagamentos de acordo com a notas fiscais apresentadas para cada 
carregamento; 

2.2.2. Realizar o Carregamento dos produtos de acordo com a normas do Transporte Rodoviário 
de cargas em veículo adequado; 

2.2.3. Seguir todas as Normas de Segurança Executar e desenvolver os serviços propostos no 
escopo desta proposta e constantes da requisição de orçamento da VENDEDORA, 

utilizando mão de obra especializada e qualificada, de acordo com Normas, 
procedimentos, documentos e demais instruções técnicas fornecidas pela VENDEDORA e 

aplicáveis a este Contrato. 

2.2.4. Fornecimento de todos os EPIs, consumíveis, ferramentas, bem como veículos para a 
movimentação de carga, considerando que todos os recursos necessários estão incluídos 
e serão aplicados durante a execução dos serviços no seu site e/ou de seus parceiros; 

2:2.5. Disponibilizar toda a mão de obra necessária, bem como todos os recursos aplicáveis ao 

bom desenvolvimento do empreendimento, de forma a executar todas as etapas do 
projeto com esmero visando o melhor resultado, empregando sempre "efetivo técnico e 

•  de Controle da Qualidade", especializado, qualificado e apto à execução dos serviços 
objetos desta Proposta. Dentro dos prazos, requisitos e diretrizes contratuais, sempre 
respeitando o comportamento ético, as políticas da qualidade, segurança, e meio 

ambiente da COMPRADORA e da VENDEDORA, desenvolvendo todos os trabalhos em 
conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; 

2.2.6. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras relacionadas ao empreendimento 

e exigidas para este contrato, onde todos os profissionais envolvidos serão capacitados e 
treinados de acordo com os procedimentos aplicáveis; 

➢ NR 01 (Norma Regulamentadora para Disposições Gerais) 
➢ NR 04 (Norma Regulamentadora para SESMT) 
➢ NR OS (Norma Regulamentadora para CIPA) 
➢ NR 06 (Norma Regulamentadora para Equipamento de Proteção Individual); 
➢ NR 07 (Norma Regulamentadora para Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -

PCMSO) 
➢ NR 09 (Norma Regulamentadora para Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA) 
➢ NR 11 (Norma Regulamentadora para Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais); 

Emprosa 
Praia de Botafogo,  5011  Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 	 docNpo 
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Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

➢ 	 NR 12 (Norma Regulamentadora para Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos); 
➢ 	 NR 15 (Norma Regulamentadora para Atividades ou operações insalubres); 
➢ 	 NR 16 (Norma Regulamentadora para Atividades ou operações Perigosas) 
➢ 	 NR 17 (Norma Regulamentadora para Ergonomia) 

➢ 	 NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção) 

➢ 	 NR 25 (Norma Regulamentadora para Resíduos Industriais); 

NR 26 (Norma Regulamentadora para Sinalização e Segurança); 
➢ 	 NR 28 (Norma Regulamentadora para Fiscalização e Penalidades); 
➢ 	 NR 35 (Norma Regulamentadora para Trabalho em Altura); 

➢ 	 NR 36 (Norma Regulamentadora para Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate 
e Processamento de Carnes e Derivados); 

3. Condições de Fornecimento Logístico: 

• 	 3_3.  Carregamento: 

Todo material produzido será terá sua acomodação de carregamento realizada pela 

COMPRADORA. 	 ` i 

3.2.  Frete Logístico:  

FOB (Freé On Bord) — O COMPRADOR terá sob sua gestão toda logística de movimentação da 
carga (carregamento) e transporte até seu destino final. 

3.3. '  Expedição:  

c, 
3.3.1.  Expedição:  

Toda a expedição será realizada pela equipe da COMPRADORA, cuja programação de 
carregamento será pactuada com antecedência mínima de 48 horas. 

Será liberado carregamento em dias úteis em horário comercial, com limite de chegada do 
• 	 veículo para coleta até às 11 horas, lembrando-se que a programação com antecedência será mantida e 

respeitada, para fins de conclusão da expedição dentro do horário comercial limite de até às 16:00 horas. 

4. Exclusões do Fornecimento da Compradora (•1: 

4_1. Quaisquer serviços adicionais não mencionados nesta proposta, tais como: descarregamento 

e/ou movimentação de materiais ou outros, dentro ou fora do local da VENDEDORA que não 
estejam contidos no nosso escopo original de fornecimento; 

• (') Pontes Rolantes e outros equipamentos constantes nos galpões e não pertinentes a esta 
aquisição terão a remoção realizada pela equipe de desmontagem da COMPRADORA com 
coordenação da Vendedora. O limite de movimentação horizontal dos equipamentos 
mencionados fica pré-condicionado a um raio de 250 (duzentos e cinquenta) metros do local 
onde o equipamento está instalado e que este local limite esteja dentro da área de propriedade 

da VENDEDORA. Exceto para equipamentos que caibam dentro da carroceria de um caminhão 
munck, os quais poderão ser transportados para distâncias maiores, desde que dentro do site da 
VENDEDORA 

Emprosa 
Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado) 	 docMpo 

Rio de Janeiro 1 RJ 1 Brasil 122.250-040 1_+55 (21) 35_53-31791 +55 (21) 3024-9009 
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Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

S.  Prazo de Execução: 

5_1. O prazo de início das atividades é de 10 (dez) dias uteis após assinatura de aceite desta proposta 
e geração do contrato de compra. E com previsão de expedição completa em até 12 (doze) 

meses após o início das atividades. 

5_2. Após 5 (cinco) dias uteis da assinatura do contrato a COMPRADORA comprometer-se-á a 
apresentar Plano de Desmontagem para crivo e aprovação da VENDEDORA. 

5_3. Serão acrescidos ao prazo de execução previsto, todos os dias parados por motivo de força 
maior (condições climáticas e/ou intemperes) ou provocados por força da VENDEDORA. 

6. Local de expedição: 

b Porto do Açu 1 São João da Barra 1 RJ 1 Brasil. 

7. Impostos: 

7_1. Todos os tributos deverão estar inclusos nos valores apresentados e serão destacados de acordo 
com a legislação aplicável e vigente, que rege a atividade prestada no momento de seu 

faturamento. 

S. Validade da Proposta e Reajustamento: 
~xáx. 

8_i.,  A validade de nossa proposta é de 20 (vinte) dias corridos, após a data de emissão da mesma. 

Após este prazo vencido. 

9. Condições Comerciais: 

9.1. Valores: 

➢ Valor total dos produtos desta proposta: 
R$1,30/quilo (Hum Real e Trinta Centavos) por quilo 

Peso Vir kg Vlr Total 	.,. 

GW01 3.200.000,0 R$ 1,30 R$ 4.160.000,00 

9_2. Pagamentos: 

➢ Sinal de 30% na assinatura do contrato. 
➢ Saldo de 70% pagos contra notas fiscais de expedição de cada coleta dos itens. 
➢ Carregamento de segunda-feira a sexta-feira e pagos na próxima segunda-feira; 

10. Formas de pagamentos: 

10_1.0 pagamento deverá ser realizado através de deposito bancário por meio de TED (Transferência 
Eletrônica de Disponíveis) ou boleto bancária sob emissão da parte VENDEDORA contra a 

COMPRADORA. 

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1  Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 
Rio de  Janeiro 1 RJ 1 Brasil 122.250-040 1  +55  (21) 3553-3179 ±55 (21) 3024-9009 
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Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

11.  Nota Final  

A COMPRADORA declara possuir plena capacidade de atender as exigências e normas técnicas, 
idoneidade financeira e regularidade jurídica para aquisição do proposto. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos 
necessários. 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2019. 

Atenciosamente, 

Selma Aureliano 	 Roberto Rocha 
• 	 +55 (21) 972 744113 	 +55 (21) 965 365 753 

	

+55 (11) 971572 021 	 +55 (21) 981 071493 

e 

Praia de Botafogo, 501 1 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1  Torre Corcovado 
Rio de Janeiro 1 RJ 1 Brasil 122.250-040 1 +55 (21) 3553-3179 1 +55 (21) 3024-9009 
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_~ 	 Proposta Técnica/ Comercial no: 
014912019— Rev.05-2019, Mal. 

Consultorla 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística I Publicidade 1 Startups 

Termo de Aceite da Proposta Técnico/Comercial 

Nós da  OSX BRASIL S/A ,  declaramos para os devidos fins, que aceitamos e a aprovamos a 

Proposta Técnica/Comercial de n° acima descrito, emitida pela empresa GSA Participações. 

Cliente OSX Brasil 5/A. 

CNPJ: 09.112.685/0001-32 	I.E.: 	1 Isento 	 I.M.: 	0.430.434-9 

Endereço Rua Lauro Muller, 116—Sala 2403—Botafogo 

Cidade Rio de Janeiro 

Estado Rio de Janeiro 

Responsável 
CPF do 
Responsável 

Nome do projeto 1 Aquisição de Estrutura Metálica Usada. 

Dados de 
Referência 

Proposta Técnico/Comercial n° 0149/2019 1 Revisão 05 1 R$ 1,30/Quilo 

Galpão W01 

4 proposta de prestação de aquisição atende o objetivo proposto? 	( X ) Sim 	( ) Não 

4 proposta de prestação de aquisição está aprovada? 	 ( X ) Sim 	( ) Não 

Data Prevista de Início: 	__J__j20l9_ 	
Data Prevista de 	~~2019— 

Finalização: 

Aprovamos para os devidos fins a Proposta de Aquisição de Produtos de número acima 

mencionado e autorizamos a execução dos itens constantes nesta proposta em todo seu conteúdo. 

De Acordo: De Acordo: 

OSX Brasil 5/A GSA Participações Empresariais. 
Gerente 
SelmoAureliano 

Carimbo de CNPJ 	VENDEDORA Carimbo de CNPJ 1 COMPRADORA: 

--°--......... ....._.. .... ........ _:.. 	................ 	............ í  

r 26.767.58110001-85 

Quimi Clean Brasil Tiritas, 
Soly, e Prod. de Limp. Ltda 	i 

Est. Venancio Pereira Vebso, 
1790 1  Lt 06 a 18 ( Qd 06 

Pq. Eldorado 
CEP: 25.213-010 	I 	j 

L 	 J Duque de Caxias - RJ 	; 

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 
Rio de Janeiro 1 RJ 1 Brasil 122.250-040 1 +55 (21) 3553-3179 1 +55 (21) 3024-9009 

www.gsáparticipacoes.cdm.br  —  contato(o)gsáparticipacoes.com.br  
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Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

OSX Brasil S/A. 

o 	Aquisição de Material Usado: 

1  

Rio de Janeiro 1 RJ 1 Brasil. 

Emprese 

Praia de Botafogo,  5011  Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 	 4. Gtipe 
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Proposta Técnica/Comercial no: 
015012019—Rev.05-2019, Mai. 

Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

A 

OSX Brasil S/A. 

A/C: 	 Sr. JoséApolinário iose.apolinarioC@osx.com.br  

Referência: 	Aquisição de Estrutura Metálica Usada. 

Prezados Senhores. 

Em atendimento a carta convite da qual recebemos, segue nossa proposta técnica/comercial para 

aquisição dos itens listados em referência: 

• 	 1.  Escopo dos Itens: 

1.1.  Estrutura metálica: 

1.1.1. Galpão W02 

Estrutura metálica para galpão usado sob referência W02: 

• Área Aproximada: 	31.200 m 2  

• Peso Aproximado: 	2.600 ton.(2.600.000 kg) 

• Pé Direito: 	 26m 

1.2. Documentacão de Referência: 

<<Equipamento - Pacote F - TAG x Desenho HHI - Ultima revisão AP.xls>> 

«PLANILHA DE ESTRUTURAS METALICAS UCN AP.xls>> 

<<U PA01- 150.01-MM-DD- EPC-0002_Rl.pdf>> 
<<U PA01- 150.01- MM-DD- EPC-0003_R 1. pdf>> 
<<U PA01- 150.02 -MM-DD-EPC-0008_R 3.pdf>> 

• <<UPA01- 150.02- MM-DD- EPC- 0126_R3.pdf>> 
<<U PA01- 160.01- MM-DD-EPC-0077_R l.pdf>> 
<<U PA01-160.01-MM -DD- EPC-0078_R l.pdf>> 

Observações: 

Quaisquer alterações nas informações ou possíveis revisões, que porventura venham a ocorrer 

durante o processo de negociação comercial, serão objeto de avaliação por parte de GSA 

Participações gerando possíveis atualizações em nossa planilha de custos; 

ii. 	A presente Proposta foi elaborada de acordo com as informações recebidas através de 

documentos, desenhos e plantas por meio eletrônico/impresso e além de e através de uma visita 

técnica ao local da obra, tendo como objetivo fixar os principais parâmetros técnicos. 

2. Obrigações: 

2.1. DA VENDEDORA: (OSX BRASIL S/A.) 

Emproa 
Praia de Botafogo, 501 1 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 	 aoovpo 

R io de  Janeiro 1 RJ 1 Brasil 122.250-040 1  +55  (21) 3 553-3179 1 +55 (21) 3024-9009  
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2.1.1. Aprovar o conteúdo desta proposta; 

2.1.2. Efetuar aceite de cada carga expedição conforme contrato de compra dos produtos ora 

ajustado; 

2.1.3. Emitir documentação fiscal adequada ao tipo de mercadoria adquirida pelo VENDEDORA 
com todos os tributos destacadas e já inclusos no valor final da mercadoria ajustado nesta 
proposta; 

2.1.4. Fornecer os produtos de acordo com as especificações de cada produto adquirido pelo 

cliente; 

2.2.  DA COMPRADORA: (GSA Participações Empresariais Ltda) 

o 	
2.2.1. Efetuar os pagamentos de acordo com a notas fiscais apresentadas para cada 

carregamento; 

2.2.2. Realizar o Carregamento dos produtos de acordo com a normas do Transporte Rodoviário 
de cargas em veículo adequado; 

2.2.3. Seguir todas as Normas de Segurança Executar e desenvolver os serviços propostos no 
escopo desta proposta e constantes da requisição de orçamento da VENDEDORA, 
utilizando mão de obra especializada e qualificada, de acordo com Normas, 
procedimentos, documentos e demais instruções técnicas fornecidas pela VENDEDORA e 
aplicáveis a este Contrato. 

2.2.4. Fornecimento de todos os EPIs, consumíveis, ferramentas, bem como veículos para a 
movimentação de carga, considerando que todos os recursos necessários estão incluídos 
e serão aplicados durante a execução dos serviços no seu site e/ou de seus parceiros; 

2.2.5. Disponibilizar toda a mão de obra necessária, bem como todos os recursos aplicáveis ao 
bom desenvolvimento do empreendimento, de forma a executar todas as etapas do 
projeto com esmero visando o melhor resultado, empregando sempre "efetivo técnico e 
de Controle da Qualidade", especializado, qualificado e apto à execução dos serviços 

a objetos desta Proposta. Dentro dos prazos, requisitos e diretrizes contratuais, sempre 
respeitando o comportamento ético, as políticas da qualidade, segurança, e meio 
ambiente da COMPRADORA e da VENDEDORA, desenvolvendo todos os trabalhos em 
conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; 

2.2.6. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulam entadoras relacionadas ao empreendimento 

e exigidas para este contrato, onde todos os profissionais envolvidos serão capacitados e 
treinados de acordo com os procedimentos aplicáveis; 

➢ 	NR 01 (Norma Regulamentadora para Disposições Gerais) 
➢ 	NR 04 (Norma Regulamentadora para SESMT) 
➢ 	NR 05 (Norma Regulamentadora para CIPA) 
➢ 	NR 06 (Norma Regulamentadora para Equipamento de Proteção Individual); 
➢ 	NR 07 (Norma Regulamentadora para Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO) 
➢ 	NR 09 (Norma Regulamentadora para Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA) 
➢ 	NR 11 (Norma Regulamentadora para Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais); 
➢ 	NR 12 (Norma Regulamentadora para Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos); 

Praia de Botafogo,  5011  Botafogo 1  Centro Empresarial Mourisco 1  Torre Corcovado 1 	 aoc
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➢ NR 15 (Norma Regulamentadora para Atividades ou operações insalubres); 

➢ NR 16 (Norma Regulamentadora para Atividades ou operações Perigosas) 

➢ NR 17 (Norma Regulamentadora para Ergonomia) 
➢ NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção) 

➢ NR 25 (Norma Regulamentadora para Resíduos Industriais); 

➢ NR 26 (Norma Regulamentadora para Sinalização e Segurança); 

➢ NR 28 (Norma Regulamentadora para Fiscalização e Penalidades); 

➢ NR 35 (Norma Regulamentadora para Trabalho em Altura); 

➢ NR 36 (Norma Regulamentadora para Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate 

e Processamento de Carnes e Derivados); 

3. Condições de Fornecimento Logístico: 

3.1. Carregamento:  

Todo material produzido será terá sua acomodação de carregamento realizada pela 
COMPRADORA. 

3.2.  Frete Logístico: 

FOB (Free On Bord) — O COMPRADOR terá sob sua gestão toda logística de movimentação da 
carga (carregamento) e transporte até seu destino final. 

3.3.  Expedição:  

3.3.1.  Expedição: 

Toda a expedição será realizada pela equipe da COMPRADORA, cuja programação de 
carregamento será pactuada com antecedência mínima de 48 horas. 

Será liberado carregamento em dias úteis em horário comercial, com limite de chegada do 
veículo para coleta até às 11 horas, lembrando-se que a programação com antecedência será mantida e 

• 	 respeitada, para fins de conclusão da expedição dentro do horário comercial 'limite de até às 16:00 horas. 

4. Exclusões do Fornecimento da Compradora (*l: 

4_S. Quaisquer serviços adicionais não mencionados nesta proposta, tais como: descarregamento 
e/ou movimentação de materiais ou outros, dentro ou fora do local da VENDEDORA que não 

estejam contidos no nosso escopo original de fornecimento; 

• (*) Pontes Rolantes e outros equipamentos constantes nos galpões e não pertinentes a esta 

aquisição terão a remoção realizada pela equipe de desmontagem da COMPRADORA com 
coordenação da VENDEDORA. O limite de movimentação horizontal dos equipamentos 

mencionados fica pré-condicionado a um raio de 250 (duzentos e cinquenta) metros do local 
onde o equipamento está instalado e que este local limite esteja dentro da área de propriedade 
da VENDEDORA. Exceto para equipamentos que caibam dentro da carroçeria de um caminhão 
munck, os quais poderão ser transportados para distâncias maiores, desde que dentro do site da 
VENDEDORA. 

Emprosa 
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Rio de Janeiro 1 RJ 1 Brasil 122.250-040 1  +55 (21) 3553-3179  1 +55_(21) 3024-9009  
www.gsaóërtïcipácóes.com.br  — contatoCa gsaparticioacoes.com.br 	 -- 



1a4b) 

i Proposta Técnica/ Comercial no: 
015011019— Rev.05-1019, Mai. 

Consultoria I Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1  Startups 

1.  Prazo de Execução: 

5_1. O prazo de início das atividades é de 10 (dez) dias uteis após assinatura de aceite desta proposta 
e geração do contrato de compra. E com previsão de expedição completa em até 12 (doze) 

meses após o início das atividades. 

5_2. Após 5 (cinco) dias uteis da assinatura do contrato a COMPRADORA comprometer-se-á a 

apresentar Plano de Desmontagem para crivo e aprovação da VENDEDORA. 

5.3.  Serão acrescidos ao prazo de execução previsto, todos os dias parados por motivo de força 

maior (condições climáticas e /ou intemperes) ou provocados por força da VENDEDORA. 

6. Local de expedição:  

• 	 ➢ Porto do Açu 1 São João da Barra 1 RJ 1 Brasil. 

7. Impostos:  

7.1.  Todos os tributos deverão estar inclusos nos valores apresentados e serão destacados de acordo 

com a legislação aplicável e vigente, que rege a atividade prestada no momento de seu 

faturamento. 

8. Validade da Proposta e Reajustamento:  

8_3. A validade de nossa proposta é de 20 (vinte) dias corridos, após a data de emissão da mesma. 

Após este prazo vencido. 

9. Condições Comerciais:  

9.1. Valores: 

• 	 ➢ Valor total dos produtos desta proposta: 
R$1,30/quilo (Hum Real e Trinta Centavos) por quilo 

1. 

• 	~ r 	 Peso Vlrk VlrTota1 

GW02 	2.600.000,0 R$ 1,30 R$ 3.380.000,00 

9_2. Pagamentos: 

➢ Sinal de 30% na assinatura do contrato. 

➢ Saldo de 70% pagos contra notas fiscais de expedição de cada coleta dos itens. 

➢ Carregamento de segunda-feira a sexta-feira e pagos na próxima segunda-feira; 

30.  Formas de pagamentos: 

10_3.0 pagamento deverá ser realizado através de deposito bancário por meio de TED (Transferência 
Eletrônica de Disponíveis) ou boleto bancária sob emissão da parte VENDEDORA contra a 

COMPRADORA. 

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 
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Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

11.  Nota Final  

A COMPRADORA declara possuir plena capacidade de atender as exigências e normas técnicas, 
idoneidade financeira e regularidade jurídica para aquisição do proposto. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos 

necessários. 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2019. 

Atenciosamente, 

Selma Aureliano 	 Roberto Rocha 

	

+55 (21) 972 744113 	 +55 (21) 965 365 753 

	

+55 (11) 971 572 021 	 +55 (21) 981 071 493 
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Proposta Técnica/Comercial no: 
015012019— Rev.05-2019, Mal. 

F~mpresari-ais 

Consultoria 1  Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

Termo de Aceite da Proposta Técnico/Comercial  

Nós da  OSX BRASIL S/A ,  declaramos para os devidos fins, que aceitamos e a aprovamos a 
Proposta Técnica/Comercial de n° acima descrito, emitida pela empresa GSA Participações. 

Cliente O5X Brasil S/A. 

CNPJ: 09.112.68510001-32 	I.E.: 	1 Isento 	 I.M.: 	0.430.434-9 

Endereço Rua Lauro Muller, 116—Sala 2403— Botafogo 

Cidade Rio de Janeiro 

Estado Rio de Janeiro 

Responsável 

CPF do 
Responsável 

Nome do projeto Aquisição de Estrutura Metálica Usada. 

Dados de 
Referência 

Proposta Técnico/Comercial n° 015012019 1 Revisão OS ) R$ 1,30/Quilo 

Galpão W02 

A proposta de prestação de aquisição atende o objetivo proposto? 	( X ) Sim 	( ) Não 

A proposta de prestação de aquisição está aprovada? 	 ( X ) Sim 	( ) Não 

Data Prevista de Início:  __J~20l9— 	
Data Prevista de 	

_J~2019— 
Finalização: 

Aprovamos para os devidos fins a Proposta de Aquisição de Produtos de número acima 
mencionado e autorizamos a execução dos itens constantes nesta proposta em todo seu conteúdo. 

De Acordo: De Acordo: 

OSX Brasil S/A GSA Participações Empresariais. 
Gerente 
Selmo Aureliano 

Carimbo de CNPJ 	VENDEDORA Carimbo de CNPJ 1 COMPRADORA: 

... 
 ......... ..... _.._ ........ . ........ .. ....... .... .... 

.......... -.......... 
 ........... - ........... , 

I 	26.767.58110001-85 

Quimi ~ri Brasil Tmtas, 
Soly. e Prod. de Limp. Ltda 

j 	Est. Venancio Pereira Veloso, 
i 	1790 ) Lt 06 a 18 ) Qd 06 

Pq. Eldorado 
CEP: 25.213-010 

L Duque de Caxias - RI J 
1............. __ ......... .................... _ ....... ---  ..... .........  

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 
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Proposta Técnica/Comercial n0: 
015112019— Rev.05— 2019 Mai. 

Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

OSX Brasil S/A. 

o 	Aquisição de Material Usado: 

Galpões de Estrutura Metálica: 
Almoxarifado com Mezanino 

NX o S*X 

Rio de Janeiro RJ Brasil. 

ZE-p- 
Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 
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Técnica/ Comercial no: 
0151/2019— RCV.OS — 2019, Mal. 

Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística J Publicidade 1 Startups 

A 

OSX Brasil S/A. 

A/C: 	 Sr. José Apolinário 	 éose.aoolinario(cDosx.com.br  

Referência: 	Aquisição de Estrutura Metálica Usada. 

Prezados Senhores. 

Em atendimento a carta convite da qual recebemos, segue nossa proposta técnica/comercial para 

aquisição dos itens listados em referência: 

a 1.  Escopo dos Itens: 

1.1.  Estrutura metálica: 

1.1.1.  Galpão Almoxarifado com Mezanino 

Estrutura metálica para galpão usado sob referência Almoxarifado com Mezanino: 

• Área Aproximada: 	6.630 m 2  

• Peso Aproximado: 	810 ton. (810.000 kg) 

• ' Pé Direito: 	 20m 

1.2.  Documentação de Referência:  

«Equipamento - Pacote F - TAG x Desenho HHI - Ultima revisão AP.xls>> 
«PLANILHA DE ESTRUTURAS METALICAS UCN AP.xls>> 
<<U PA01-150.01-M M-D D-EPC-0002_R 1. p d f>> 
<<U PA01-150.01-M M-D D-EPC-0003_R 1. pd f>> 
<<U PA01-150.02-M M-D D-EPC-0008_R 3. pd f>> 
<<U PA01-150.02-M M- D D-EPC-0126_R 3. pdf» 

. 

	

	 <<UPA01-160.01-MM-DD-EPC-0077_Rl.pdf>> 
<<U PA01-160.01-M M- D D-EPC-0078_R 1. pdf» 

Observações: 

Quaisquer alterações nas informações ou possíveis revisões, que porventura venham a ocorrer 

durante o processo de negociação comercial, serão objeto de avaliação por parte de GSA 

Participações gerando possíveis atualizações em nossa planilha de custos; 

ii. 	A presente Proposta foi elaborada de acordo com as informações recebidas através de 

documentos, desenhos e plantas por meio eletrônico/impresso e além de e através de uma visita 

técnica ao local da obra, tendo como objetivo fixar os principais parâmetros técnicos. 

2.  Obrigações: 

2.1.  DA VENDEDORA: (OSX BRASIL S/A.) 

Empresa 
Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 	 de Grupo 

Rio de Janeiro R] 1 Brasil 122.250-040 1 +55 (21) 3553-3179 . 1 +55 (21) 3024-9009_ 
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2.1.1. Aprovar o conteúdo desta proposta; 

2.1.2. Efetuar aceite de cada carga expedição conforme contrato de compra dos produtos ora 

ajustado; 

2.1.3. Emitir documentação fiscal adequada ao tipo de mercadoria adquirida pelo VENDEDORA 
com todos os tributos destacadas e já inclusos no valor final da mercadoria ajustado nesta 

proposta; 

2.1.4. Fornecer os produtos de acordo com as especificações de cada produto adquirido pelo 

cliente; 

2.2.  DA COMPRADORA: (GSA Participações Empresariais Ltda)  

2.2.1. Efetuar os pagamentos de acordo com a notas fiscais apresentadas para cada 

. 	 carregamento; 

2.2.2. Realizar o Carregamento dos produtos de acordo com a normas do Transporte Rodoviário 
de cargas em veículo adequado; 

2.2.3. Seguir todas as Normas de Segurança Executar e desenvolver os serviços propostos no 

escopo desta proposta e constantes da requisição de orçamento da VENDEDORA, 
utilizando mão de obra especializada e qualificada, de acordo com Normas, 
procedimentos, documentos e demais instruções técnicas fornecidas pela VENDEDORA e 

aplicáveis a este Contrato. 

2.2.4. Fornecimento de todos os EPIs, consumíveis, ferramentas, bem como veículos para a 
movimentação de carga, considerando que todos os recursos necessários estão incluídos 

e serão aplicados durante a execução dos serviços no seu site e/ou de seus parceiros; 

2.2.5. Disponibilizar toda a mão de obra necessária, bem como todos os recursos aplicáveis ao 
bom desenvolvimento do empreendimento, de forma a executar todas as etapas do 
projeto com esmero visando o melhor resultado, empregando sempre "efetivo técnico e 

de Controle da Qualidade', especializado, qualificado e apto à execução dos serviços 
objetos desta Proposta. Dentro dos prazos, requisitos e diretrizes contratuais, sempre 

• respeitando o comportamento ético, as políticas da qualidade, segurança, e meio 
ambiente da COMPRADORA e da VENDEDORA, desenvolvendo todos os trabalhos em 
conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; 

2.2.6. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulam entadoras relacionadas ao empreendimento 

e exigidas para este contrato, onde todos os profissionais envolvidos serão capacitados e 
treinados de acordo com os procedimentos aplicáveis; 

Y 	NR 01 (Norma Regulamentadora para Disposições Gerais) 
➢ 	 NR 04 (Norma Regulamentadora para SESMT) 

➢ 	 NR OS (Norma Regulamentadora para CIPA) 
➢ 	 NR 06 (Norma Regulamentadora para Equipamento de Proteção Individual); 
➢ 	 NR 07 (Norma Regulamentadora para Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO) 
➢ 	 NR 09 (Norma Regulamentadora para Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA) 
➢ 	 NR 11 (Norma Regulamentadora para Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais); 
➢ 	 NR 12 (Norma Regulamentadora para Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos); 
➢ 	 NR 15 (Norma Regulamentadora para Atividades ou operações insalubres); 

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 	 áoa 
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➢ NR 16 (Norma Regulamentadora para Atividades ou operações Perigosas) 

➢ NR 17 (Norma Regulamentadora para Ergonomia) 

➢ NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção) 

➢ NR 25 (Norma Regulamentadora para Resíduos Industriais); 

➢ NR 26 (Norma Regulamentadora para Sinalização e Segurança); 

➢ NR 28 (Norma Regulamentadora para Fiscalização e Penalidades); 

➢ NR 35 (Norma Regulamentadora para Trabalho em Altura); 

➢ NR 36 (Norma Regulamentadora para Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate 

e Processamento de Carnes e Derivados); 

3. Condições de Fornecimento Logístico: 

3.1.  Carregamento:  

Todo material produzido será terá sua acomodação de carregamento realizada pela 

COMPRADORA. 

3.2. Frete Logístico:  

FOB (Free On Bord) —O COMPRADOR terá sob sua gestão toda logística de movimentação da 

carga (carregamento) e transporte até seu destino final. 

3.3.  Expedição:  

3.3.1.  Expedição:  

Toda a expedição será realizada pela equipe da COMPRADORA, cuja programação de 

carregamento será pactuada com antecedência mínima de 48 horas. 

Será liberado carregamento em dias úteis em horário comercial, com limite de chegada do 
veículo para coleta até às 11 horas, lembrando-se que a programação com antecedência será mantida e 
respeitada, para fins de conclusão da expedição dentro do horário comercial limite de até às 16:00 horas. 

4. Exclusões do Fornecimento da Compradora (*): 

4_3. Quaisquer serviços adicionais não mencionados nesta proposta, tais como: descarregamento 
e/ou movimentação de materiais ou outros, dentro ou fora do local da VENDEDORA que não 
estejam contidos no nosso escopo original de fornecimento; 

• 	(*) Pontes Rolantes e outros equipamentos constantes nos galpões e não pertinentes a esta 
aquisição terão a remoção realizada pela equipe de desmontagem da COMPRADORA com 
coordenação da Vendedora. O limite de movimentação horizontal dos equipamentos 

mencionados fica pré-condicionado a um raio de 250 (duzentos e cinquenta) metros do local 
onde o equipamento está instalado e que este local limite esteja dentro da área de propriedade 
da VENDEDORA. Exceto para equipamentos que caibam dentro da carroceria de um caminhão 
munck, os quais poderão ser transportados para distâncias maiores, desde que dentro do site da 
VENDEDORA. 

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 
Rio de Janeiro 1 RJ 1 Brasil 122.250-040 1 +55 (21) 3553-3179 1 +55 (21) 3024-9009 _ 

---  www.gsanarticipacoés.com.br  =  Lbntãtó gsapárticipácoes.com.br  íEmprese 
d. Grupo 

a IA 0,  

E 



(2 0C 

Proposta Técnica/Comercial no: 
0151/2019— Rev.05 — 2019, Mal. 

C"I J 

o 

Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos 1 Logística 1 Publicidade 1 Startups 

S.  Prazo de Execução: 

5_1. 0 prazo de início das atividades é de 10 (dez) dias uteis após assinatura de aceite desta proposta 
e geração do contrato de compra. E com previsão de expedição completa em até 12 (doze) 

meses após o início das atividades. 

5_2. Após 5 (cinco) dias uteis da assinatura do contrato a COMPRADORA comprometer-se-á a 
apresentar Plano de Desmontagem para crivo e aprovação da VENDEDORA. 

5_3. Serão acrescidos ao prazo de execução previsto, todos os dias parados por motivo de força 
maior (condições climáticas e/ou intemperes) ou provocados por força da VENDEDORA. 

6. Local de expedição: 

➢ Porto do Açu 1 São João da Barra 1 RJ 1 Brasil. 

7. Impostos: 

7_1. Todos os tributos deverão estar inclusos nos valores apresentados e serão destacados de acordo 
com a legislação aplicável e vigente, que rege a atividade prestada no momento de seu 

faturamento. 

S.  Validade da Proposta e Reaiustamento:  

8_1. A validade de nossa proposta é de 20 (vinte) dias corridos, após a data de emissão da mesma. 
Após este prazo vencido. 

sx 

9. Condições Comerciais: 

9.1. Valores: 

➢ Valor total dos produtos desta proposta: 
R$ 1,30/quilo (Hum Real e Trinta Centavos) por quilo 

• 	'Peso 	" ' 1 	Vlr kg vil  Total 

G.AIm 1 	810.000,0 1 R$ 1,30 1 R$ 1.053.000,00 

9_2. Pagamentos: 

➢ Sinal de 30% na assinatura do contrato. 
➢ Saldo de 70% pagos contra notas fiscais de expedição de cada coleta dos itens. 

Carregamento de segunda-feira a sexta-feira e pagos na próxima segunda-feira; 

30.  Formas de pagamentos: 

10_1.0 pagamento deverá ser realizado através de deposito bancário por meio deTED (Transferência 
Eletrônica de Disponíveis) ou boleto bancária sob emissão da parte VENDEDORA contra a 
COMPRADORA. 

Praia de Botafogo, 5011 Botafogo ( Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 
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11. Nota Final 

A COMPRADORA declara possuir plena capacidade de atender as exigéncias e normas técnicas, 
idoneidade financeira e regularidade jurídica para aquisição do proposto. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos 
necessários. 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2019. 

Atenciosamente, 

	

'7: 	1r 

	

Selma Aureliano 	 Roberto Rocha 

	

+55 (21) 972 744 113 	 +55 (21) 965 365 753 

	

+55 (11) 971572 021 	 +55 (21) 981 071493 

CAÍ 
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Consultoria 1 Engenharia 1 Energia 1 Indústria Naval 1 Investimentos I Logística 1 Publicidade 1 Startups 

Termo de Aceite da Proposta Técnico/Comercial 

Nós da  OSX BRASIL S/A ,  declaramos para os devidos fins, que aceitamos e a aprovamos a 

Proposta Técnica/Comercial de n° acima descrito, emitida pela empresa GSA Participações. 

Cliente OSX Brasil S/A. 

CNPJ: 09.112.685/0001-32 	I.E.: 	1 Isento 	 I.M.: 	0.430.434-9 

Endereço Rua Lauro Muller, 116 - Sala 2403 - Botafogo 

Cidade Rio de Janeiro 

Estado Rio de Janeiro 

Responsável 

CPF do 
Responsável 

Nome do projeto Aquisição de Estrutura Metálica Usada. 

Dados de 
Referência 

Proposta Técnico/Comercial n° 015112019 1 Revisão OS ) R$ 1,30/Quilo 
Galpão Almoxarifado com Mezanino 

4 proposta de prestação de aquisição atende o objetivo proposto? 	( X ) Sim 	( ) Não 

q proposta de prestação de aquisição está aprovada? 	 ( X ) Sim 	( ) Não 

Data Prevista de Início: 	x_ 	
Data Prevista de 

/2019_ 	
Finalização: 	 —/—,2019 

 
- 

Aprovamos para os devidos fins a Proposta de Aquisição de Produtos de número acima 
mencionado e autorizamos a execução dos itens constantes nesta proposta em todo seu conteúdo. 

De Acordo: De Acordo: 

OSX Brasil S/A GSA Participações Empresariais. 

Gerente 
Selmo Aureliano 

Carimbo de CNPJ 	VENDEDORA Carimbo de CNPJ 1  COMPRADORA: 

i ...  ...... .....................__.._...........__.......................... ------------ 

I 	26.767.58110001-85 

Quimi ~ri Brasil Tintas, 
Soly. e Prod. de Limp. Ltda 

Est. Venancio Pereira Veloso, 
1790 1 Lt 06 a 18 1 Qd 06 	l 

Pq. Eldorado 
CEP: 25.213-010 

L 	 J Duaue de Caxias - RI 

i__ ...... ....... _._ ....... _.._ ....... - ... ........... .......  

Praia de Botafogo, 501 1 Botafogo 1 Centro Empresarial Mourisco 1 Torre Corcovado 1 
Rio de Janeiro 1 R] 1 Brasil 122.250-040 1 +55 (21) 3553-3179 1 +55 (21) 3024-9009 
— _www.gsaoarticioacoes.com.br - contato(àgsaparticipacoes.com.br  - 	- 

— 	 Emprese 
do Grupo 
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Victor Nakahara 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Eletroaço <eletroaco@eletroaco.com.br > 

segunda-feira, 1 de julho de 2019 15:22 

José Apolinário 
Nova proposta 

Apolinário, boa tarde. 

Conforme solicitação, segue a proposta para a aquisição dos seguintes galpões abaixo relacionados: 

W1- R$ 3.967.700,00 

W2- R$ 3.367.000,00 

W10- R$ 1.027.000,00 

obs- a remoção das pontes rolantes será por conta da Eletroaço sem custo para a 05X. 

Atenciosamente, 

Beto 
Eletroaço 

• 
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Victor Nakahara 

De: 	 Marcos Fonseca <marcos.fonseca@gruporfr.com.br > 

Enviado em: 	 quinta-feira, 20 dejunho de 2019 10:54 

Para: 	 José Apolinário 

Cc: 	 leandro.comercial@gruporfr.com.br  

Assunto: 	 RES: Galpões OSX (W1, W2 e warehouse) 

Bom dia José Apolinario, 

Entendido , ante vossa demanda , segue abaixo nossa proposta de compra contemplando toda a desmontagem, 

retirada dentro das normas de segurança : 

Sucata de Galpões R$0,60 o kg pagamento a vista ; 

att 

íiPFR 
RfcYCUNO 

tis# 

0 ~y11~ n~linu~gã[- 

Marcos Fonseca 
Diretor Compras 
RFR Comércio e Reciclagem de Resíduos Ltda Ltda 
E-mail: 	marco .fonsecaeáruoorfr,com.br 
WebSite: 	w~.3ruporfr.com.br 
Fone: 	- 55 !1 226-!35: 
Fax: 	- 55!1 2246-135 
celular: 	55 !1 M649-025= 

Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente 

De: José Apolinário [mailto:jose.apolinario@osx.com.brl  
Enviada em: quarta-feira, 19 de junho de 2019 11:07 
Para: Marcos Fonseca 
Cc: I ea nd ro. comercial @g ru po rfr. co m . br 
Assunto: RES: Galpões OSX (W1, W2 e warehouse) 

Waro Marcos, 

Bom dia. 
Estamos vendendo os galpões. 
Todaviá, pela complexidade, informamos que seu desmonte e retirada de alguns equipamentos instalados nestes 
galpões, são de responsabilidade do comprador e devem seguir as normas de segurança do trabalho. 

Qualquer dúvida, meu celular é (21) 99540-7446. 

Grato, 

^JV
José Apolinário 

j~ Gerente Executivo 

Rua Lauro Muller, 116 - 24 0  Andar - Sala 2403 Parte - 
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22290-906 
t +55 21 3237-5212 
www osx com.br  



De: Marcos Fonseca <marcos.fonseca@gruporfr.com.br > 

Enviada em: terça-feira, 18 de junho de 2019 14:46 

Para: José Apolinário <jose.apolinario@osx.com.br > 

W leandro.comercial@gruporfr.com.br  

Assunto: RES: Galpões OSX (W1, W2 e warehouse) 

Boa tarde José, 

A intenção da OSX é somente no desmonte dos galpões ??, não é venda do material ? 

att 

~
Marcos Fonseca 

> Diretor Compras 
RPir~ü 

 

RFR Comércio e Reciclagem de Residuos Ltda Ltd; 

ecereLao E-mail: 	marcos,fonseca@gruporfr.com.br  
~Sìte: 	www.3ruporfr.com.br  
Fone: 	- 55 11 2246.1351 

RR  Fax: 	 55 11 226-135 
Celular: 	55119.7648-0254 

Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente 

Da: José Apolinário [mailto:iose.apolinarioaosx.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2019 18:40 
Para: Marcos Fonseca 
Cc: leandro.comercia ICo~gruporfr.com . br 
Assunto: ENC: Galpões OSX (W1, W2 e warehouse) 

Prezado Sr. Marcos, 

Boa noite. 
Gostaria de saber se o material enviado foi analisado e se há interesse em participar do processo. 

Iremos encerrar o prazo para recebimento de propostas na próxima segunda, 24/06. 
Sendo assim, gostaria de ter um retorno da RFR sobre o interesse no envio da proposta. 

ai rato, 

Y  José Apolinário 
05X Gerente Executivo 

Rua Lauro Muller, 116 - 24 0  Andar - Sala 2403 Parte -
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22290-906 
t +55 21 3237-5212 
www.osx.com.br  

De: José Apolinário 
Enviada em: sexta-feira, 14 de junho de 2019 11:20 
Para:'marcos.fonseca@gruporfr.com.br ' < marcos.fonseca@gruporfr.com.br> 

U: Leonardo Pessanha < leonardo.pessanha@osx.com.br >;'leandro.comercial@gruporfr.com.br ' 
< leandro.comercial@gruporfr.com.br > 
Assunto: Galpões OSX (W1, W2 e warehouse) 	 __ _ 



, 	 y  

Prezado Sr. Marcos, 

Bom dia. 

Acabo de manter contato com o Leandro Campos (RFR), o qual sugeriu o envio deste email ao Sr.. 

Estamos vendendo 3 galpões que se encontram montados no Porto do Açu e gostaríamos de saber se há interesse 

por parte da RFR em participar do processo. 
Para auxiliá-lo, adianto (anexo) a seguinte documentação 

Descritivo dos documentos: 

150.01 W1 Oficina de Corte 

150.02 W2 Oficina de Sub Produto 

160.01 - Almoxarifado e Oficina de Ferramentas 

• 	Planilha de equipamentos que compõem os galpões na data de hoje; 

• 	Planilha com o peso especifico de cada galpão; 

• 	Planta baixa com vistas superior e frontal dos galpões. 

Lembro que os equipamentos listados na planilha de mesmo nome não estão à venda e deverão ser desmontados, 
retirados e colocados num local próximo aos galpões, definido pela OSX. 

Toda esta movimentação deverá estar de acordo com os critérios da NR11 (Movimentação de Carga) e NR 35 

(Trabalho em Altura), em especial: 

1) Apresentação, para análise e validação prévia por parte da OSX, do Plano de Rigging 
2) Células de carga, limite de fim de curso e limite de carga, contidos nos equipamentos utilizados na 

movimentação, deverão estar rigorosamente aferidos 

Qualquer dúvida, favor informar. 

Grato, 

~/' José Ap inário 
• 	R  Gerente  Execu tivo 

Rua Lauro Muller, 116 - 24 0  Andar - Sala 2403 Parte -
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22290-906 
t +55 21 3237-5212 
www.osx.com.br  

-- - 	- 	- 	 3  - - 	 -- - 	-- -   -- -  - 
	
---  r 



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: 0392571-55.2013.8.19.000 1 	
Fls: !j~ % (S 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial 	 G/ 

Atos Ordinatórios 

Certifico que nesta data, remeto os autos à Central de Digitalização conforme Aviso Conjunto 1712019. 

• 	 Rio de Janeiro, 0510812019. 

Jerson Ferreira Lopes - Técnico 	Atividade Judiciária - Matr. 01129936 

Ii 
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Informação de Virtualização
 

Informo que os documentos digitalizados foram indexados e retratam fielmente os

documentos físicos.
 

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 

Patricia De Souza Ferreira


