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EISA - ESTALEIRO ILHA S/ A - em

recupera~ao

judicial

("EISA"), com sede na Praia do Rosa n° 2- Parte, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21920000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.261.304/0001-02 e EISA PETRO-UM

S.A. - em recuperas;ao judicial ("EPl"), pessoa juridica de direito privado, com
sede na Prac;:a do Rosa n° 2, Bancario, Ilha do Governador, na cidade e estado Rio
de Janeiro, CEP 21920-630, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.955.061/0001-66, e
filial na Rua Dr. Paulo Frumencio, n° 28, Rua G, Predio 19, sobrado, Ponta D'Areia
Niteroi/RJ, CNPJ 10.955.061/0002-47, sociedades devidamente constituidas e
organizadas de acordo com as leis vigentes na Republica Federativa do Brasil,
doravante em conjunto denominadas "Companhias", apresentam o seguinte piano
de recuperac;:ao judicial, nos termos a seguir.

CAPITULO I
INTRODU<;Ao

1.

0 presente Plano de Recuperac;:ao Judicial ("Plano" ou ''PRJ") abordari

de forma pormenorizada os meios pelos quais as Companhias pretendem superar a
crise economico-financeira gue temporariamente abalou a sua atividade empresarial,
e que culminou no ajuizamento da recuperac;:ao judicial autuada· sob o n° 049482453.2015.8.19.0001.

2.

0 presente plano preve a adoc;:iio de medidas diversas, de carater juridico,

administrativo, financeiro e operacional, que, como se veri a seguir, possibilitariio o
completo soerguimento da atividade empresarial, permitindo a consequente
preservac;:ao das Companhias, a manutenc;:iio de inlimeros postos de trabalho, o
pagamento dos credores envolvidos no processo de recuperac;:ao, e, enfim, a plena
realizac;:ao do objetivo da Lei 11.101/05.
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3.

Amparado em estudos detalhados e projes:oes financeiras criteriosas, o

presente PRJ demonstrara a inequivoca viabilidade econ6mica das Companhias cuja reestrutura<;:ao de atividades ja vem sendo gradativamente operacionalizada
atraves de s6lidos fundamentos de gestao e austeridade - o que credencia as
Companhias

a plena

recupera<;fo, em revisoes realistas, a curto, medio ou longo

prazo.

CAPITULO II
CONTEXTO HISTORICO

ll. 1 -ATIVIDADES INTEGRADAS E INTERLIGADAS

4.

A EPl e uma subsidiaria integral do EISA. Foi constituida ap6s a

assurn;:ao, no ano de 2009, pelo EISA, da construs:ao de quatro navios (EI - 511, EI
- 512, EI - 513 e EI - 514), cuja constru<;fo foi contratada pela Petrobras
Transporte S.A. ("Transpetro") no ambito do Programa de Moderniza<;fo e
Expansii.o da Frota ("Promef'), o qual integra o Programa de Acelerac;:ao do
Crescimento (PAC) do Governo Federal e tern por escopo renovar a frota da
(

Transpetro.

5.

A construc;:ao fora contratada pela Transpetro ao cons6rcio vencedor de

procedimento licitat6rio no qual o EISA nao teve exito.

6.

Em 2009, o cons6rcio que fora contratado para construir os quatro

nav10s nao conseguiu cumprir as suas obriga<;oes e o EISA foi chamado, pela
Transpetro, a assumir referidos contratos, os quais foram celebrados entre o EISA e
a Transpetro. Posteriormente, foi constituida a EPl, subsidiaria integral do ETSA,
para se encarregar da constrm;:ao destas embarcac;:oes, contratadas no
Promef.
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7.

Ha, portanto, integra<;ao e interliga<;ao das atividades das suas

Companhias, uma vez que tern a administra<;ao comum, na cidade do Rio de
Janeiro.

8.

Alem disso, coma se vera mais adiante, saa comuns a ambas as

Companhias as razoes que motivam a elabora<;ao de um i'.mico plano para
reestruturac,:ao de suas atividades. Tais razoes podem ser resumidas na derrocada da
industria naval no Brasil, coma sera exposto mais adiante.

II.2 -A INDUSTRIA NA VAL NO BRASIL

9.

Pela sua natureza estrategica, a historia das Companhias nao pode ser

contada sem falar da historia da industria naval brasileira.

10.

Pois bem, a industria naval no Brasil experimentou dois ciclos de

desenvolvimento: anos 60 /70 do seculo passado e inicio do presente, devendo
destacar que a constru<;ao naval, no Brasil, esta relacionada a tres fatores basicos: (i)
custo e produtividade da mao de obra, (ii) disponibilidade e prec,:o do ac,:o naval e (iii)
mecanismos
(
1,

de

indu<;ao estatal (compras governamentais,

financiamento

e

tccnologia).

0 primeiro ciclo de desenvolvimento -

cria~ao

do Fundo de Marinha

Mercante

11.

0 primeiro ciclo foi impulsionado a partir da cria<;ao do Fundo de

Marinha Mercante ("FMM"), atraves da Lei n. 3.381/1958, ainda no govemo de
J uscelino Kubitscheck, que visava prover recursos para a renova<;ao, amplia<;ao e
recupera<;ao da frota mercante nacional, evitar a importac,:ao de navios, diminuir
despesas com afretamento de navios estrangeiros; assegurar a continuidade das
encomendas de navios e estimular a exportac;ao de embarcac;oes.

6

12.

A partir de 1979 a industria naval passou softer uma grave crise

decorrente de diversas causas, entre elas a recessao econ6mica na decada de 1980, a
qual, no decorrer dos anos deu ensejo ao encerramento das atividades de estaleiros.

A Lei do Petroleo

13.

A Lei do Petr6leo (Lei 9.478/97) abriu o mercado de explorac;:ao e refino

de hidrocarboneto a novas operadores alem da Petrobras, acelerando a expansao da

a retomada da construc;:ao naval nos
anos 2000 para a construc;:ao de embarcac;:oes necessarias a area de petr6leo: navios-

explorac;:ao de petr6leo off-shore, dando ensejo

tanque, embarcac;:oes de apoio, navios sonda e Floating Production Storage and Ojfloading

("FPSO").

14.

Com um cenario favoravel e diante da grande demanda, foram

direcionados altos investimentos (em torno de R$ 150 bilhoes) para o setor, que
passou de 2 (dois) estaleiros ativos e 7.500 (sete mile quinhentos) empregos diretos
no ano de 2003 para 9 (nove) estaleiros ativos, 4 (quatro) em construc;:ao gerando
82.500 (oitenta e dais mile quinhentos) empregos diretos no anode 2014 1.

15.

Contudo, a partir do final do ano de 2014, com a retrac;:ao da atividade

economica, reduc;:ao dos investimentos, restric;:ao ao credito, postergac;:ao de
encomendas, alem de cancelamento e/ ou rescisao de contratos, e com even to da
operac;:ao "Lava-jato", houve impacto significativo no setor naval, atingindo
fortemente as empresas, com consequente reduc;:ao de cerca de 20.000 (vinte mil)
empregos diretos ate setembro de 2015.

1

http://sinaval.org. br/ 2014 /08 /industria-naval-brasileira-es ta-consolidada-diz-ipea/
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0 Programa de Modernizas;ao e Expansao da Frota - Promef

16.

0 Programa de Moderniza<;ao e Expansao da Frota (''Promef''), que

integra o Programa de Acelera<;ao do Crescimento ("PAC"), foi implantado pela
Transpetro no ano de 2004 e proporcionou a perspectiva de muitas oportunidades
de negocio para as empresas do setor naval, na medida em que previa a contrata<;ao
da constru<;ao de grande nurnero de embarca<;oes, mas tambem sinalizava com o
desafio para os estaleiros brasileiros, qual seja, a necessidade de atingir indices de
produtividade no mesmo nivel dos estaleiros do mercado internacional, nunca
obtidos pelos atuais estaleiros brasileiros.

17.

No ambito do Prornef 1 foram contratados 26 (vinte e seis) navios, que

deveriam ser entregues

a Transpetro ate o final do ano de 2012. Contudo, ate o ano

de 2014 apenas 9 (nove) navios foram concluidos e entregues. No Promef 2 foram
previstas contrata<;oes para constru<;ao de 23 (vinte e tres) navios.

18.

Levantamentos recentes indicam que nenhum dos estaleiros, sem

exce<;ao, inclusive aqueles construidos e considerados modernos, de 5a gera<;ao,
conseguiu, ate o momento, alcan<;ar os indices de produtividade adotados em suas
respectivas propostas originais. Ate dezembro de 2015 a situa<;ao do Promcf era a
seguinte:

19.

Promef 1 - 26 (vinte e seis) navios contratados: 12 (doze) navios

entregues:

•

Estaleiro Atlantico Sul (PE): 10 (dez) suezmax e 5 (cinco) aframax (
6 (seis) suezmax entregues)

•

Estaleiro Ilha S.A. (EISA) (RJ)/Eisa Petro-Um: 4 (quatro)
panamax ( 1 (um) entregue)

•
8

•

20.

Estaleiro Vard Promar (PE): 3 (tres) gaseiros ( 1 (um) entregue)

Promef 2 - 23 (vinte e tres) navios contratados:

•

Estaleiro Atlantico Sul (PE): 4 (quatro) suezmax DP e 3 (tres)
aframax DP

•

Estaleiro Vard Promar (PE): 5 (cinco) gaseiros

•

Estaleiro a ser licitado: 3 (tres) bunker (cancelado)

•

Estaleiro Ilha S.A. (EISA) (RJ): Eisa Petro -Um 8 (oito)
produtos (contratos rescindidos ).

Il.3 - EISA - 1° REOUERENTE

0 1° Requerente estabeleceu-se em 199 5 nas instala<;:oes do antigo

21.

EMAQ, tradicional construtor naval brasileiro desde 1949, na Ilha do Governador,
na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 460 embarca<;:oes dos mais variados tipos e
tamanhos foram construidas nestas instala<;:oes, para tradicionais clientes do Brasil e
(
i,

do Exterior, incluindo-se ainda os segmentos offshore, portuario, militar e de apoio
maritimo.

22.
metros

0 EISA possui toda infraestrutura para constru<;:ao de navios de ate 280
de

comprimento

efetuando

ainda

reparos,

conversoes,

up-grades,

jumboriza<;:oes, modifica<;:oes de qualquer natureza e apto para atender novos
desafios. A existencia de duas carreiras laterais permite a constru<;:ao simultanea de
duas ou mais embarca<;:oes, o que lhe garante alto desempenho em sua capacidade
produtiva e flexibilidade do seu parque industrial e tern como seus principios
fundamentais: construir dentro dos mais altos requisitos tecnicos nacionais e
internacionais, cumprir prazos com custos otimizados e desenvolver pr
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garantia da qualidade total, tendo como foco principal a satisfac;:ao e as reais
necessidades de seus clientes.

23.

Em suma, com investimentos constantes em equipamentos e instalac;:oes,

o EISA tornou-se pioneiro em tecnologia de ponta nos projetos de engenharia naval
com uma participac;:ao ativa no crescimento da industria naval brasileira, com base
nwna filosofia de levar adiante projetos com total sucesso, tecnologia, seguranc;:a e
qualidade, razao pela qual iniciou ha mais de um ano um plano de investimentos
para adequac;:ao e modernizac;:ao do estaleiro, com o fim de ofertar novas tecnologias
de projeto e construc;:ao de embarcac;:oes e, assim, obter um melhor posicionamento
no mercado de construc;:ao naval.

II.4 - EP1 - 2• REOUERENTE

24.

A EP1

e wna

subsidiaria integral do EISA

CU)O

objeto social

e

a

construc;:ao de navios para a Transpetro, empresa subsidiaria integral da Petr6leo
Brasileiro S/ A ("Petro bras"), no ambito do Promef.

25.

Sobre o Promef, as Companhias se reportam ao Ac6rdao do Tribunal de

Contas da Uniao ("TCU") (Anexo 1), que esclarece pontos relevantes a respeito da
situac;:ao dos estaleiros contratados para construir navios no ambito do referido
programa, o que registra os seguintes pontos que merecem destaque: (i) o Promef e
wn projeto para desenvolver a industria naval e nao uma simples compra e venda de
navios; (ii) houve problema sistemico, causado pelas premissas falsas do Projeto
Promef; (iii) nenhwn dos estaleiros conseguiu atingir a meta trac;:ada no Promef; e
(iv) as enc;:omendas vieram tao rapido que nao houve tempo para treinar pessoas
com capacidade gerencial.
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26.

Em relac;ao

a EP1,

o Ac6rdao do TCU constatou o cumprimento de

objetivo do Promef, no que respeita

a evoluc;ao

da produtividade, ressalvando,

porem, que houve exagerado otimismo na fixac;ao do "HH" contratual, conforme
trecho a seguir destacado:
"No caso do estaleiro Maua Petro-Um, em que tres
navios da serie ja foram entregues e 0 ultimo estava
em vias de ao termino da auditoria, a avalia~ao da
curva de aprendizado (pe~a 8, p. 4) permite inferir
que houve uma evolu~ao em termos de
produtividade,
mas
que
o
HH
previsto
contratualmente era otimista (no caso do primeiro
navio, por exemplo, o HH contratual total era de
2.018.198, mas o HH realizado foi de 3.337.637; ja no
caso do terceiro navio, o HH contratual era de
1.746.666, enquanto o HH total foi de 2.353.666)."

27.

Nao

obstante o atingimento de objetivo do Promef, no que respeita

a

evoluc,:ao de produtividade, atualmente a EP1, passa pot dificuldades, como se vera
no Capitulo seguinte.

CAPITULO III
PROBLEMAS QUE EXPLICAM A CRISE
ECONOMICO-FINANCEIRA DAS COMPANHIAS

28.

Este capitulo tern pot escopo demonstrat que a despeito das dificuldades

vividas pelas devedoras, a manutenc;ao da atividade empresarial exercida pelas
Companhias

ea

melhor forma de superac,:ao a situac;ao de crise econ6mica das

recuperandas. Com o presente plano se espera manter a fonte produtora, o emprego
dos trabalhadores e zelar pelos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservac;ao da empresa, sua furn;:ao social e o estimulo

a atividade

econ6mica,

consoante o artigo 47 da Lei n° 11.101/2005.

11

III.1-CRISE DA INDUSTRIA NAVAL NO PAIS

29.

E fato

de conhecimento publico que o Pais esci vive~do uma grave crise

economica, a qual ja produziu forte impacto na industria naval, que

e grande

geradora de empregos e de grande relevancia para a economia do Estado do Rio de
Janeiro.

30.

Pelas

preocupac,:oes

suas

caracteristicas,

e manutenc,:ao

na

industria

naval

uma

<las

maiores

dos empregos, tanto pelo aspecto social, como pelo

aspecto economico, tendo em vista que toda vez que ocorre demissao de
empregado treinado e produzindo, perdem o empregado e o empregador, porque o
empregado perde o emprego e o sustento da sua familia, enquanto o empregador
perde os investimentos feitos em treinamento e qualificac,:ao dos demitidos.

31.

Essa preocupac;:ao com a manutenc,:ao dos empregos na industria da

construc,:ao naval do Rio de Janeiro, que
Companhias, nao

e

e

uma grande preocupac,:ao <las

diferente em outros Estaleiros, que tern estado na midia

constantemente por conta das demissoes e fechamento de unidades industriais, que
nao resistiram ao impacto da crise e as consequencias da "Operac,:ao Lava a Jato",
que abalou o setor.

32.

Em suma, nao sao so os requerentes que passam por crise de liquidez. A

crise afeta toda a industria naval.

lll.2 -A SITUACAO ATUAL DAS COMPANHIAS

33.

Alem da crise no setor naval que esta afetando os clientes e seus

financiamentos, o EISA foi atingido por varios fatores que afetaram sobre1 :ianeira
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sua saude financeira, pois clientes seus nao cumpriram com a previsao contratual.
Explica-se.

Inadimplemento da venezuelana PDVSA

34.

Em dezembro de 2006, por conta do estreito relacionamento entre Brasil

e Venezuela, a empresa venezuelana PDV Ivfarina S.A. ("PDVSA") contratou a
constrrn;:ao de 10 navios, sendo 2 navios tanque 47.800 TPB e 8 navios tanque TPB
70.000. Os contratos foram celebrados em 30/11/2006 (8 navios) e 07 /12/2006 (2
navios), com eficacias em 29/05/2007 (9 navios) e 07 /08/2012 (1 navio), o que
provocou a necessidade de investimentos, contratac;:ao de pessoal e fornecedores.

35.

Ocorre que a falta de cumprimento por parte da PDVSA com suas

obrigac;:oes contratuais, trouxe graves e desastrosas consequencias para o EISA, que,
sem recebimento das receitas, viu-se obrigado a postergar os pagamentos de
fornecedores e de seus funcionarios, culminando, naquela ocasiao, com a inscric,:ao
de seus debitos em cadastros de devedores, falta de credito e outras medidas
restritivas .

..

36.

0 EISA foi obrigado a dcmitir funcionarios contratados para essa obra,

bem como arcar com todos os encargos dai advindos, considerando que, tambem,
possuia fornecedores cobrando-lhe. Foi impossivel, entao, nao incorrer em mora em
algumas obrigac,:oes.

37.

A falta de recebimento de receitas devidas pelo armador PDVSA,

impactou tambem no cronograma geral do EISA, atrasando as atividades previstas
para outros contratos, uma vez que os fornecedores geralmente sao os mesmos para
a maioria das obras, bem como impact.ando na execuc,:ao das obras que dependiam
da carreira principal do EISA, local onde sao edificados os blqcos para

1

avios de

maior porte.
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38.

0 casco EI-494, ja lam;ado ao mare com mais de 70% de avarn;:o fisico,

apesar do cancelamento do contrato, ate hoje continua no parque industrial do
EISA, aguardando uma soluc;ao. Ha tambem diversos blocos edificados do casco
EI-495, que significam percentual relevante de avanc;o fisico, na mesma situac;ao,
alem de ocupar precioso espac;o de areas no EISA, dificultando bastante o melhor
desenvolvimento das atividades em andamento para outros contratos.

Bloqueio Judicial indevido

39.

Para agravar ainda mais a situac;ao causada pela inadimplencia do

PDVSA, o EISA sofreu um grande baque em fevereiro de 2014, quando suas contas
foram bloqueadas indevidamente, deixando os valores la existentes indisponiveis,
por forc;a de uma decisao judicial, em um processo de execuc;ao contra outro
estaleiro.

40.

A liberac;ao dos recursos bloqueados somente ocorreu, de forma parcial,

em maio de 2014, aumentando o passivo da empresa que ficou impossibilitada de
cumprir compromissos de pagamento com fornecedores, encargos trabalhistas,
tributos e demais compromissos agendados para o periodo.

Suspensao dos trabalhos

41.

0

grave desequilibrio econ6mico-financeiro causado pelos eventos

acima descritos tornou compulsoria a drastica decisao de suspender as atividades do
EISA em junho de 2014 e de colocar seus funcionarios em ferias coletivas e
posteriormente de licenc;a remunerada para buscar equacionar os problemas e
renegociar os contratos em andamento.

42.

Os dias em que as atividades do EISA estiveram suspensas rcpercutiram

inquestionavelmente, no cronograma geral de produc;ao do

14

retorno das atividades ter acontecido no dia 26/08/2014, houve um necessario
periodo de readaptac,:ao, com a reorganizac,:ao de atividades para que estas pudessem
estar compativeis com os recursos entao existentes e, igualmente, de maneira a
melhor minimizar os atrasos ocorridos. Como consequencia da suspensao das
atividades, houve significativa baixa no nlimero de funcionarios, sendo necessario
redistribuir temporariamente as func,:oes. Houve tambem, a necessidade de
encomendar e aguardar o recebimento de materiais e equipamentos, etc.

43.

Em suma, a repercussao da citada suspensao vai alem dos dias em que o

EISA teve suas atividades efetivamente inertes, em razao desta necessaria
readaptac,:ao ao trabalho.

44.

Os contratos para construc,:ao dos navios foram fortemente impactados

pela inadimplencia da PDVSA e pela mudanc,:a de cenario na industria do Petr6leo e
na economia mundial.

45.

Em 15 de agosto de 2014, a sociedade empresaria Swire Pacific

Navegac,:ao Offshore ("Swire") comunicou o cancelamento da construc,:ao de 4
(quatro) navios, os quais estao em fase avanc,:ada de construc,:ao. A validade da
prctcnsao da Swire e objeto de discussao em procedimento arbitral em curso
perante a Camara FGV de Conciliac,:ao e Arbitragem (Procedimento Arbitral n°
08/2015).

46.

Apesar de o EISA ter retomado suas atividades no dia 28 de agosto de

2014, em setembro de 2014, a sociedade empresaria Brasil Supply S.A. ("Brasil
Supply") enviou comunicac,:ao manifestando a intenc,:ao de cancelar a construc,:ao de
outros 4 (quatro) navios.

4 7.

0

EISA foi penalizado com aplicac,:ao de multa, no valo

de

R$ 13.594.817,85 (treze milhoes, quinhentos e noventa e quatro mil
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dezessete reais e oitenta e cinco centavos) por atraso na entrega das embarcas;oes
contratadas pela Marinha do Brasil, bem como com o cancelamento de 1(uma)
embarcas;ao, das 5(cinco) anteriormente contratadas.

48.

Em virtude do nao pagamento da multa, pelo EISA, foi acionado o

seguro garantia ainda em razao do atraso no cronograma das embarca<;:oes e foi
aberto processo para cancelamento de 4 (quatro) contratos ainda em vigor, sendo
certo que desde janeiro de 2015, o EISA nao recebe as medis;oes dos trabalhos
executados, agravando a crise de liquidez pot que passa o EISA.

49.

A mais grave causa da crise, que, para o EISA,

e origem

liquidez, foi o inadimplemento da PDVSA, que provocou

0

da crise de

cancelamento de

contratos para a constru<;:ao de navios, e provocou profundo impacto no
cronograma geral do EISA, uma vez que o 1° navio para a PDVSA ocupou a
carreira principal por mais tempo do que o necessario, e os blocos edificados para o
2° navio ocuparam a linha de produ<;:ao, desencadeando o atraso nos demais
contratos. Ademais, a falta dos recursos devidos pelo Armador PDVSA, levou o
EISA a ficar inadimplente com fornecedores, com encargos sociais, tributos, a
softer a penalidade pecuniaria imposta pela Marinha do Brasil, e a abertura de
procedimento administrativo, visando o cancelamento dos outros 4 (quatro)
contratos.

50.

Para agravar as dificuldades, o armador Astromaritima Navega<;:ao S.A.

("Astromaritima")

esta

inadimplente,

motivo

pelo

qual

foi

necessano

o

cancelamento, pelo EISA, de 2 (dois) dos 4 (quatro) contratos.

Desequilibrio financeiro dos contratos Promef 1

S1.

Em rela<;:ao

a EP 1,

as dificuldades decorrem, em primeiro

desequihbrio economico financeiro dos contratos para construs;ao
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contratados pela Transpetro, o que motivou o ajuizamento de as:ao ordiniri.a contra
a Transpetro (processo autuado sob o n° 0354924-55.2015.8.,19.0001) em curso
perante a 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e
da medida cautelar de prodrn;:ao antecipada de provas, distribuida ao mesrno Juizo,
com a finalidade de provar o grave desequilibrio econ6rnico-financeiro do contrato
e pedir a condenac;:ao da contratante a recornpor o prejuizo decorrente desse
desequilibrio.

52.

Assim, ta! ac;:ao representa expectativa de superveniencia ativa.

53.

Cumpre esclarecer que foram celebrados 8 (oito) contratos de compra e

venda de navios (EI - 005 a EI - 012), em que a contratante e a Transpetro. De
acordo com esses contratos, caberia

a EP1

corn instituic;:oes repassadoras dos

recursos do Fundo da Marinha Mercante ("FMM") verbas para a construc;:ao dessas
embarcac;:oes.

54.

Em dezembro de 2013, ap6s a apresentac;:ao de todos os documentos

exigidos pelo agente financeiro, o EP1 e CEF celebraram contratos para
financiamento para a construc;:ao dos 8 (oito) navios para a Transpetro, os quais
representavam 46% do custo da operac;:ao. Ocorrc quc, nao obstantc tcnha a EP1
curnprido todas as obrigac;:oes que lhe cabiarn, a CEF deixou de liberar parcelas do
financiarnento, o que motivou o ajuizarnento de rnedida judicial contra a CEF e a
Transpetro. Nessa ac;:ao requereu-se, dentre outros pedidos, que a CEF indenize a
EP1 em virtude dos lucros cessantes e os danos ernergentes relativos aos contratos
de construc;:ao dos navios, tendo em vista que em virtude da falta de liberac;:ao dos
recursos do financiamento, inviabilizou o cumprimento pela EPl das obrigac;:oes
assumidas com a Transpetro.

55.

Portanto, ac;:ao tambem representa expectativa de acrescimo a

Companhias.
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III.3 - PERFIL DAS DivIDAS

56.

0 passivo das Companhias e constituido pot credores Classes I, II, III, e

IV, conforme relac,:ao apresentada por elas.

57.

Todas as projec,:oes constantes da proposta de pagamento apresentada

neste plano levam em conta os valores apurados acima, sendo certo que quaisquer
diferenc,:as entre os referidos valores e aqueles que vierem a ser apresentados na lista
a ser elaborada pelos ilustres Administradores Judiciais, ou ate mesmo daqueles que
constarem do quadro geral de credores definitivo, serao tomadas em considerac,:ao
para os devidos ajustes meramente proporcionais.

CAPITULO IV
PROJE<;OES FUTURAS

58.

Este Plano visa permitir que as Companhias supereni. a crise econ6mico

financeira que estao passando com adoc,:ao de medidas necessarias para sua
reorganizac,:ao operacional que atendam aos interesses e preservem os direitos dos
\

1

--~

Credores Concursais e CreJores Extraconcursais Adcrcntcs c dcmais interessados e,
em especial, que viabilize a preservac,:ao dos empregos.

59.

Com efeito, o presente Plano estabelece a proposta de reestruturac,:ao e

pagamento dos Credores Concursais e Credores Extraconcursais Aderentes em
condic,:oes mais favoraveis e vantajosas aquelas que se verificariam na hip6tese de
decretac,:ao de falencia das Companhias, ao mesmo tempo em que busca medidas
para manter as unidades produtivas das Companhias em operac,:ao, inclusive para
torna-las comercialmente mais atrativas para a realizac,:ao da venda das ac,:oes das
Companhias ou da venda de seus ativos, incluindo a venda de tais unidades
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produtivas isoladas, sobretudo por meio da sua alienac;ao a terceiros, para viabilizar a
preservas;ao de postos de trabalho e a respectiva atividade empresarial.

60.

As propostas de reestruturac;:ao e de pagamento dos Credores contidas

neste Plano baseiam-se na: (i) obtenc;ao de novos recursos; (ii) obtenc;:ao de novos
mercados; (iii) concessao de prazos e condic;oes especiais para pagamento <las
obrigac;oes <las Companhias (aqui inclui-se o pagamento com 1'ecebiveis <las ac;oes
do Promef), (iv) alienac;ao de ativos da PDVSA e de Unidade Produtiva Isolada
("UPI") e; (v) reorganizac;:ao societaria das Companhias.

61.

A manutenc;ao das capacidades operacionais desenvolvidas pelas

Companhias, de modo a torna-las comercialmente mais atrativas, seja para a venda
de suas ac;:oes, seja para a venda de seus ativos, nos termos deste Plano, buscando
destaca-las como um dos principais produtores de embarcac;oes navais do Brasil,
mantera empregos diretos e indiretos, movimentando a economia nacional,
especialmente na parte de pec;as, equipamentos e materiais, garantindo o
atendimento do conteudo nacional nas construc;:oes, contribuindo para o
desenvolvimento da economia locale a manutenc;:ao da Industria Naval.

62.

Alem

disso,

a

manutenc;:ao

das

atividadcs

desenvolvidas

pelas

Companhias, visando a torna-las, em conjunto com os ativos que detem, mais
atrativas comercialmente, tambem reduziria significativamente as perdas decorrentes
da rescisao dos contratos, sendo (i) 3 (tres) navios do tipo Porta Container de 2.700
TEU; (ii) 4 (quatro) navios militates do tipo Patrulha NPaSOO; (iii) 2 (dois) navios
PSV4500; (iv) 1(um) OSRV /PSV750 e 3 (tres) Petroleiros, do tipo PANAMAX
70.000 TPB, estimadas, em nilmeros globais, em R$ 609.000.000,00 (seiscentos e
nave milhoes de reais) referente ao EISA para todo o sistema naval brasileiro.

63.

Como ja foi dito, o EISA tern a infraestrutura necessiria para con

de navios de ate 280 (duzentos e oitenta) metros de comprimento efetua
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reparos, conversoes, up-grades, jumborizac;:oes, modificac;:oes de qualquer natureza e
apto para atender novos desafios, e capacidade para constrm;:ao simultanea de duas
ou mais embarcac;:oes, o que garante ao EISA alto desempenho em sua capacidade
produtiva e flexibilidade do seu parque industrial.

64.

Atualmente, o EISA tern em sua carteira encomendas de 10 (dez)

embarcac;:oes. A construc;:ao e/ ou conclusao dessas embarcac;:oes permitira a plena
recuperac;:ao das empresas, com a retomada do crescimento, recontratac;:ao dos
empregados que tenham sido demitidos, gerac;:iio de novos empregos, e pagamento
dos credores, nas condic;:oes que vierem a ser pactuadas no plano de recuperac;:iio
judicial e a renegociac;:iio dos contratos.

65.

A not6ria capacidade operacional do EISA permite buscar novos

mercados para constrw:;iio de embarcac;:oes nos segmentos de Marinha de Defesa,
Apoio Maritimo Offshore e Marinha Mercante.

66.

0 EISA atraves da execuc;:ao dos contratos de construc;:iio dos Navios

Patrulha da Marinha do Brasil e da parceria com a empresa espanhola Navantia,
desen~olveu grande experiencia e capacidade na construc;:iio naval de marinha de

defesa e e um dos poucos qualificados na regiao para ale11Jer os relevantes planos
de renovac;:ao de frota que Brasil, Argentina e Uruguai mantem.

67

0

EISA tambem dispoe de vasta experiencia na construc;:iio de

embarcac;:oes de apoio maritimo offshore e aposta, coma citado anterionnente, na
abertura do mercado e no aumento do investimento estrangeiro atraves da Lei do
Petr6leo (Lei 9.478/97), o que acarretara automaticamente no desenvolvimento
acelerado dos campos do pre-sal e na necessidade de 4 (quatro) navios de apoio
offshore para cada plataforma a ser construida.
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68.

No mercado de marinha mercante, as oportunidades de novos mercados

que estao sendo negociadas sao na participac;ao da construc;ao do aumento da frota
para atender o crescimento das exportac;oes de petr6 leo iraniano.

69.

Com efeito, a suspensao do embargo comercial impasto ao Ira pelos

Estados Unidos da America e pela Uniao Europeia pode triplicar a balanc;a
comercial entre aquele pais e o Brasil nos pr6ximos tres anos, segundo projec;oes
divulgadas pelo Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio 2

70.

E grande a expectativa de que a partir de agora havera uma

transformac;ao expressiva nas relac;oes com o Ira, pais que ja estava incluido como
parceiro estrategico no Plano Nacional de Exportac;ao.

71.

Notadamente, a demanda de neg6cios para as Companhias aumentara,

impulsionando o

soerguimento da atividade exercida pelas Companhias e,

consequentemente sua capacidade de obter os recursos financeiros para a satisfac;ao
dos creditos concursais e extraconcursais.

72.

Ha, ainda, perspectiva de retomada dos investimentos na industria do

petr6leo, caso venha a ser aprovaJa a revogac;ao da participac;ao obrigat6ria da
Petrobras como operadora unica dos campos do pre-sal, exigida pela Lei n°
12.351/10. Essa perspectiva de revogac;ao da participac;ao obrigat6ria da Petrobras
decorre da aprovac;ao, pelo Senado Federal do Projeto de Lei 131/2015, que altera a

Lei n° 12.351 /10.

73.

Caso seja aprovado na Camara Federal, sancionado e convertido em lei,

o nova modelo, sem exigencia de participac;ao obrigat6ria da Estatal trara uma
ampla gama de investimentos no setor naval, aumentando sohremaneira a

http:/ /br.sputniknews.com/opiniao/20160119/3343775/Fim-embargo-Ira-abre-p,
negocio-Brasil.html#ixzz3xm8IufjF

2
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perspectiva de soerguimento das Companhias diante da retomada dos investimentos
que serao feitos por diversas empresas que atuam explorac;ao de petr6leo.

7 4.

Por fun, e pertinente destacar que as Companhias nao sofreram, nao

respondem e nao Sao investigadas em procedimento administrativo

OU

criminal que

possa dar ensejo a aplicac;ao de sanc;ao que as impec;a de participar de procedimento
licitat6rio, de acordo com as leis brasileiras.

CAPITULOV
MEIOS DE RECUPERA<;AO DAS EMPRESAS

7 5.

Visao geral das medidas de recuperas;:ao: o Plano utiliza, dentre outros, os

seguintes meios de recuperac;ao, a fim de realizar a

Reorganiza~ao

da Estrutura de

Credito e demais obrigac;oes do Plano:

(i)

obtern;:ao de novos recursos;

(ii)

obtenc;ao de novos mercados;

(iii)

concessao de prazos e condic;oes especiais para pagamento das

(

obrigac;oes das Companhias, (aqui inclui-sc o pagamento com

\

recebiveis das ac;:oes do Promef.)
(iv)

alienac;ao de ativos da PDVSA, de Unidade Produtiva Isolada
("UPI"), e de outros ativos das Companhias, e;

(v)

reorganizac;:ao societaria das Companhias

V.1 - OBTEN<;AO DE NOVOS RECURSOS

76.

Para obtern;ao de novos recursos os requerentes pretendem arrendar as

areas produtivas e prestarem servic;os de apoio a continuidade. das operac;oes dos
estaleiros.

77.

Considerando as tres especialidades do estaleiro EISA sendo, a

construc;ao naval de marinha de defesa, construc;ao naval de marinha de apoio
offshore e construc;ao naval de marinha mercante, se apresentam as seguintes
t._ _

possibilidades de arrendamento e suas respectivas estimativas economicas:

77 .1

Alternativa 1: Embarcac;oes Militates
Area de aproximadamente 4.300 m 2 com valor estimado de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

77 .2

Alternativa 2: Embarcac;oes de Apoio Offshore
Area de aproximadamente 6.800 m 2 , com valor estimado de R$
200.000,00 (duzentos mil reais).

77.3

Alternativa 3: Navios Mercantes de pequeno, medio e grande
po rte.
Area de aproximadamente 30.000 m 2 , com valor estimado de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

78.

Em complemento ao arrendamento mencionado aclma, o EISA

oferecera todas as facilidades e os servic;os de apoio
descritivo e tabela de prec;:os em anexo (Anexo 2).

a construc;:ao,

conforme

79.

Considerando a atual situa<;ao dos contratos celebrados entre Transpetro

e EP1, se apresenta tambem a possibilidade de subarrendamento da area do EP1
para conclusao dos 3 (tres) navios Panamax:

79.1

Area de aproximadamente 51.070 m 2 com valor estimado de R$
800.000,00 mensais, a saber:

Local

Area (m2 }

Oficina de tubulas:ao ("Pipe shop")

3.024

Casa mata - para raio x

330

Area de estoque (Estrutural II)

5.824

Cabine de jato e pintura

804

Carreira

9.240

Oficina estrutural I

14.000

V estiarios e services medicos

500

Cais de acabamentos n° 1

1.950

Vestiario geral

3.465

Oficinas de processamento

6.400

Patio de chapas

5.063

Galpao de tratamento de chapas

470

e pintura

Total:

80.

51.070

Nos mesmos moldes mencionados no arrendamento do EISA, o EP1

oferecera todas as facilidades e os servis:os de apoio

a constru<;ao,

conforme

descritivo e tabela de pres:os em anexo (Anexo 3).
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V.2- OBTEN<:;AO DE NOVOS ME RCADOS

81.

Em func;ao da paralisac;ao do mercado brasileiro da construc;ao naval e a

situac;ao incerta em que se encontra a principal empresa brasileira, as Companhias
estao tambem desenvolvendo as oportunidades que existem no mercado extemo.

82.

Os principais focos que estao sendo prospectados sao o Ira, em func;ao

da remoc;:ao do embargo economico, a renovac;:ao da frota de marinha de defesa da
America Latina e o interesse de investidores estrangeiros ·na industria naval

.·

brasileira.

83.

Primeiramente, citamos a construc;ao 30 (trinta) navios tanque e 10 (dez)

gaseiros, demandados pela empresa National Iranian Petrochemical Company
("NIPC") que esta sendo negociada junto ao Govemo do Ira, para atendimento da
recente suspensao do embargo economico e retomada das exportac;oes de petr6leo
naquele Pais.

84.

Merece ser registrado que o Ira produz atualmente 3.000.000 de barris de

petr6leo por dia e passara a produzir 4.000.000 de barris de petr6leo por dia, sendo

i-

que 500.000 barris de petr6leo/ dia serao exportados nus proximos meses e
1.000.000 de barris de petroleo/dia serao exportados dentro

d~

1(um) ano e, para

tan to, necessita incrementar/ renovar a sua frota de navios petroleiros.

85.

0 segundo foco de desenvolvimento de novas mercados e o negocio da

construc;ao naval militar na America Latina, um mercado potencialmente amplo e
crescente. Embora a situac;ao atual de crise, os ministerios da defesa dos principais
paises da America Latina mantem importantes planos de desenvolvimento das suas
frotas, principalmente associadas

a protec;ao

e controle das aguas das suas zonas

economicas exclusivas.

25

Juizo de Direito da ia Vara Empresarial
Processo:
Q'-{q.l{ fl.~ -S-!> / J.ol5".

CERTIDAO

_)

Certifico e dou te que:

.9\5 ENCERREI ii fls.
(

) INICIEI

\00~

o

5~

a fls ._ _ _o _ __

volume destes autos.

volume destes autos.

86.

A Navantia S.A.

e uma empresa publica pertencente a Sociedade Estatal

de Participa<,;:6es Industriais (SEPI) e reline um conjunto de estaleiros no mar
Mediterraneo e no Oceano Atlantico, na Espanha.

87.

A colaborac;:ao com a Navantia S.A. pode abrir portas para que as

Companhias participem em projetos de construc;:ao naval para os paises do ambito
do Mercosul. Dentro <lesses paises, pela influencia da regiao e a tradic;:ao de
colaborac;:ao entre as suas Marinhas, cabe destacar o eixo: Brasil-Uruguai-Argentina.

()

88.

Esses paises seriam o ambito principal de influencia para wna produc;:ao

de construc;:ao naval militar centrada no EISA.

89.

Nesses paises ha atualmente importantes programas de desenvolvimento

de suas Marinhas sendo negociados:

89.1

BRASIL:

•

Programa NAPA 500 Pase 2: 4 (quatro) navios. Em execuc;:ao
na EISA.

C)
,.,
..

•

Programa NAPA 500 Fase 3: 11 (onze) navius. Prev is La sua
contratac;:ao

•

da fase 2.

Programa NAPA 500 Pase 4: 10 (dez) navios. Prevista sua
contratac;:ao

•

a finalizac;:ao

a finalizac;:ao da

fase 3.

Programa Corvetas Tamandare: 4 (quatro) Corvetas de 2400
toneladas. Prevista sua contratac;:ao em 2017.

•

Programa de Offshore Patrol Vessel ("OPV"): 5 (cinco)
navios de 1700 toneladas
26

\(.)OS

Programa

de

Obtenc;ao

de

Meios

de

Superficie

PROSUPER, mas vai se segregar do mesmo, tornando-se um
programa independente).

89.2

ARGENTINA:

•

89.3

URUGUAI:

•

90.

Programa de OPV: 5 (cinco) navios de 1700 toneladas.

Programa de OPV: 3 (tres) navios de 1700 toneladas.

A Navantia S.A. apresentou seu navio Avante 1700 para as Marinhas de

Brasil, Uruguai e Argentina. Estes navios devem se fazer com construc;ao local no
Mercosul, abrindo assim a possibilidade de participac;iio do EISA nestes programas.

91.

Ainda como oportunidade de negocios podemos mencionar que estao

sendo negociadas com o Grupo SPI Astilleros S.A. ("Astilleros"), sociedade
empresaria privada argentina, com tradicional atuac;ao na fabricac;iio, reforma e
manutenc;:iio de navios de pequeno, medio e grande porte, detentora de contratos de
construc;:ao de
'; ~)

60 (sessenta) barcac;:as petroleiras, a construc;:ao de 40 (quarenta)

barcac;:as petroleiras, em parceria com o EISA, no valor total estimado de US$
240.000.000 (duzentos e quarenta milhoes de dolares americanos), bem como a
importac;:ao de wn clique flutuante russo, com capacidade de levantamento de 15.000
(quinze mil) toneladas para operac;:ao em conjunto com as Companhias.

92.

Outra oportunidade de negocios e o futuro das i:nais de 100 (cem)

plataformas fixas existentes e antigas unidades flutuantes de produc;:iio (Floating

Production Storage and Offloading - FPSO), no Brasil, que em um prazo de ate 15
(quinze) anos, deverao ser desmobilizadas e descomissionadas (retiradas de func;iio),
estando 38 (trinta e oito) delas perto de seu declinio de produc;:ao, necessitando
serem desativadas e desmontadas em um prazo inferior a 5 (cinco) anos.
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93.

0 EP1 em func;:ao de toda sua experiencia offshore de mais de 600

(seiscentas) plataformas construidas e reparadas, dispoe de toda a infraestrutura
necessaria e a expertise offshore para o atendimento dessa demanda inedita e
relevante (Anexo 4).

94.

0 tamanho desse mercado mundial de descomissionamento se estima

em 40 (quarenta) bilhoes de dolares americanos, nos pr6ximos 20 (vinte) anos.

V.3 - OBTENC:AO DE PRAZOS E CONDIC:OES ESPECIAIS PARA
PJ\G

95.

Para cumprir as suas obrigac;:oes, as Companhias propoem a concessao

de prazos especiais para pagamento, os quais envolvem um periodo de carencia e o
parcelamento da divida, de modo que as Companhias possam acumular recursos em
caixa para pagarem, paulatinamente, os seus credores. Tambem sera proposto um
desconto das dividas e prioridade de recebimento para os credores que aceitarem
maior desconto.

()

96.

Parte dos creditos ser:i pago com recursos oriundos das ac;:oes propostas

contra a Transpetro e a CEF, relativas aos projetos do Promef 1 e Promef 2. A ac;ao
tambem representa expectativa de acrescimo ao ativo das Companhias.

97.

Resume-se, a seguir, as demandas nas quais ha expectativa de percepc;:ao

de recursos:

V.3.1 - .AcAo TRANSPETRO
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98.

A as:ao ajuizada em face da Transpetro 3 se baseia na necessidade de

reequihbrio economico-financeiro dos contratos de constru<yao, em furn;:ao das
altera<_,:oes na equa<,:ao inicial de contrato.

99.

Em 4/12/2008 o EISr\ celebrou contrato de constru<,:ao de 4 (quatro)

navios tipo Panarnax para Transpetro. Durante a constru<_,:ao dcis navios pelo EP1,
os custos de mao-de-obra direta e materiais de aplica<_,:ao e consumo se ajustaram em
niveis muito superiores ao reajuste contratual (INCC e IPA), o que gerou o primeiro
fator de desequilibrio.

100.

0 segundo fator de desequilibrio foi a quantidade de homens-hora

consumidos na construc;:ao das embarca<_,:oes, muito superiores se comparadas as
quantidades contratadas.

101.

E pot ultimo o desequilibrio causado pelos navios encomendados pelo

cliente durante a execm;:ao da constru<,:ao nao respeitar as especifica<_,:oes dos navios
contratados e o consequente aumento significativo das quantidades de materiais e
eq uiparnen tos.

102.

F.ssa ac;ao ajuizada em face da Transpetro representa uma expectativa de

acrescimo ao ativo das cornpanhias na ordem de:

Descris:ao

Valor (R$)

Acrescimo de mao de obra direta

134.065.849

Acrescimo de materiais

38.812.316

Acrescimo de custos indiretos

83.960.514

Diferen<,:a de Reajustamento

127.435.675

Total:

384.274.354

3 Processo autuado sob o n° 0354924-55.2015.8.19.0001 em tramite perante a 5• Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.
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V.3.2 -AcAo CEF E TRANSPETRO

103.

Ac;:ao ajuizada em face da CEF4 e da Transpetro pelos prejuizos causados

pelo atraso na liberac;:ao do financiamento da construc;:ao de 8 (oito) navios
contratados pela Transpetro.

V.3.3 -AcAo BRASIL SUPPLy

104.

Ac;:ao ajuizada em face da Brasil Supply S.A. 5 ("Brasil Supply"), a qual

tern por objetivo cobrar medic;:oes de servic;:os realizados e aprovados, os quais
totalizam R$ 13.300.000,0U (treze milhoes e trezentos mil reais), em virtude do nao
pagamento.

105.

Alem das medidas judiciais acima apresentadas, as Companhias detem

creditos a serem recebidos, a saber:

•

Brasil Supply: R$15.000.000,00 (quinze milhoes de reais) - esse
valor se refere aos custos

ja incorridos

referentes

a paralisac,:ao

da

obra, conforme previsto no contrato, Clausulas 16.3.2 c 16.3.4 e

t)

16.3.7 do 1° Termo Aditivo, incluiodo desmobilizac;:ao, mao de
obra ociosa por falta de material, equipamentos disponibilizados

•

e~oo~.

t,

Log-In Logistica Intermodal S.A. ("Log-In"): R$ 10.500.000,00

\j

(dez milhoes e quinhentos mil reais), valor devido ao EISA,

4

Processo autuado sob o n° 0122426-20.2015.4.02.5101 em tramite perante a 19' Vara Federal da
Set;:iio Judiciaria do Rio de Janeiro.
5
Processo autuado sob o n° 0037512-53.2016.8.19.0001, em tramite perante a 26• Vara Civel da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
30

\o\P.
referente as parcelas da conta "EISA PRODUC::AO", medic;oes
comprovadas e assinadas por ambas as partes;

•

Astromaritima: credito decorrente da paralisac,:ao das obras dos
navios

EI521

e

R$45.000.000,00

EI522,

que

totalizam

aproximadamente

(quarenta e cinco milhoes de reais), em

novembro de 2015, valores ja apresentados a Astromaritima,
naquela data.

I. )

106.

No capitulo referente

a reestruturac,:ao

dos creditos. de cada classe sao

detalhados os prazos e condic,:oes especiais de pagamento de cada classe.

V.4-ALIENA<;:AO DEATIVOS

V.4.1 - CONSTITUICAO DE UPI

107.

As Companhias poderao, no decorrer do seu processo de recuperac,:ao,

vender, alugar ou arrendar quaisquer hens de seu ativo permanente, estando
)

autorizado a promover a reuniao de tais ativos a fim de permitir a constituic,:ao de
uma Unidade Produtiva Isolada ("UPI") para futura alienac,:ao a terceiros.

108.

0 resultado da operac,:ao de alienac,:ao de UPI constituida na forma do

paragrafo acima sera destinado prioritariamente para

0

pagamento dos credorcs

Classe I e antecipac,:ao do pagamento dos Credores Classe III, destinando-se o
eventual saldo restante para investimento nas Companhias, com o especial objetivo
de sustentar a conduc;ao normal dos seus negocios.

109.

A UPI que vier a ser criada podera ser alienada sob toda e qualquer

forma admitida em Direito, inclusive mediante a constituic,:ao de sociedade de
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prop6sito espedfico, com a posterior transferencia de seu controle acionario ao
adquirente interessado, sendo certo que o hem objeto de aliena<;ao estara livre de
todo e qualquer onus e sera transferido sem sucessao do adquirente nas dividas e
obrigac,:oes das Companhias, nos termos do paragrafo l'.mico do artigo 60 da Lei
11.101 /05.

V.4.2 -ATIVOS PDVSA

110.

0 EISA celebrou 5 (cinco) contratos de constru<;ao com a petroleira

PDVSA Naval ("PDVSA") e, em razao de consecutivos inadimplementos
contratuais pot parte da PDVSA, ocorreu a rescisao dos contratos por parte do
EISA, em 29/04/2014.

111.

Conforme disposic;:ao contratual, os ativos e equipamentos relacionados

a construc;:ao das embarcac;:oes da PDVSA, poderao vir a se tornar titular do produto
da alienac;:ao dos bens ou da execuc;:ao do credito.

112.
r,,)

Tendo vista que, mesmo depois de notificada, nenhuma providencia foi

tomada pc.la PDVSA e o nao pagamento dos valores em aberto, o EISA dispoe da

\;... ~4

seguinte relac;:ao de ativos a serem alienados, apos os pertinentes procedimentos
legais e contratuais:

•

Navio petroleiro para transporte de produtos claros de 47.000
TPB, lanc,:ado ao mar com 61 % de avanc,:o fisico, no valor de U$
69.138.595,00; (Conforme valor contabil); e

•

Equipamentos e materiais de constru<;ao no valor de U$
13.733.234,00 (treze rnilhoes, setecentos e trinta e tres mil,
duzentos e trinta e quatro d6lares americanos) - (Anexo 5).

32

113.

Alienac;ao de ativos referentes aos equipamentos da PDVSA e de UPI

referente a instalac;oes das Companhias.

A alienac;:ao de ativos da PDVSA e de UPI das Companhias sera regida

114.

por este Capitulo, sem prejuizo de outras alienac;oes de bens aprovadas ou

a

submetidas

aprovac;:ao do

Juizo

da Recuperac;ao, que serao regidas pelas

respectivas decisoes judiciais.

115.

Alienac;ao de ativos da PDVSA: as Companhias poderao, a partir da

Homologac;ao Judicial do Plano gravar, substituir ou alienar os seguintes bens do
seu ativo perrnanente, sem a necessidade de previa autorizac;ao judicial ou da
Assembleia-Geral de Credores, sem prejuizo das demais alienac;oes de bens ou
outras transac;oes previstas pelo Plano, respeitando-se as disposic;oes legais, direitos
contratuais, gravames e restric;oes aplid.veis a tais ativos:

•

Bens gravados com Garanti.a Real ou com garantia fiduciaria,
desde que haja a autorizac;ao do respectivo Credor com Garanti.a
Real ou do respectivo Credor Nao Sujeito ao Plano detentor de
garantia fiduciaria, conforme o caso;

•

Bens a serem oferecidos em garantia para captac;ao de Novos
Recursos, desde que livres de qualquer onus;

•

Bens que tenham sofrido o desgaste natural decorrente da sua
atividade regular ou que, por qualquer motivo, tenham se tornado
inservivcis para o uso a que se destinam;

•

Bens que tenham se tornados obsoletos ou desnecessarios;
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•

Bens

cujo valor, individual ou

em

conjunto,

some

ate

2.000.000,00 por ano, corrigido anualmente pelo INPC a partir da
Homologa<;ao Judicial do Plano; ou

•

Bens que nao sejam essenciais para a realizac;:ao do nucleo das
atividades das Companhias.

V.5 - CESSAO DE CONTROLE SOCIETARIO

116.

As Companhias poderao, no decorrer do seu processo de recuperac;:ao,

promover a alienac;:ao do bloco de controle da EP1 na forma do art. 50, III da Lei
11.101/2005.

CAPITULOVI
REESTRUTURA<;AO DOS CREDITOS CONFORME AS CLASSES

()

VI.1-DISPOSICOES GERAIS

117.

Reestruturac;:ao de Creditos. 0 Plano, observado o disposto no artigo 61

da Lei n° 11.101/2005, importa em novac;:ao de todos os Creditos Sujeitos ao Plano,
que serao pagos nos prazos e formas estabelecidos no Plano, para cada classe de
Credores Sujeitos ao Plano, ainda que os contratos que deram origem aos Creditos
Sujeitos ao Plano disponham de maneira diferente.

118.

Com a referida novac;:ao, todas as obrigac;:oes, covenants, indices

financeiros, hip6teses de vencimento antecipado, multas, bem como outras
obrigac;:oes e garantias que sejam incompativeis com as condi<;oes deste Plano
34

deixam de ser apliciveis. Os Creditos Nao Sujeitos ao Plano serao pagos na forma
originalmente contratada ou na forma que for acordado entre as Companhias e o
respectivo Credor Nao Sujeito ao Plano, inclusive, se aplicivel, mediante a
implantac;:ao de medidas previstas no Plano.

119.

Forma de pagamento. Os Creditos Sujeitos ao Plano devem ser pagos,

nos termos deste Plano, por meio da transferencia direta de recursos a conta
banciria do respectivo Credor, por meio de documento de ordem de credito
("DOC") ou de Transferencia Eletronica Disponivel ("TED"), ou por qualquer
(_.

outra forma que for acordada entre as Companhias e o respectivo Credor Sujeito ao
Plano.

120.

Informac;:ao das contas bancirias. Os Credores Sujeitos ao Plano devem

informar as Companhias suas respectivas contas bancirias para a finalidade da
realizac;:ao de pagamentos, nas hipoteses previstas no Plano, no prazo maximo de 5
(cinco) dias da Homologac;:ao Judicial do Plano, por meio de comunicac;:ao por
escritO enderec;:ada as Companhias na forma da Clausula 148. Os pagamentos que
nao forem realizados em razao de

OS

Credores nao terem informado suas contas

bancirias no prazo estabelecido nao serao considerados como evento de
,,..

t,J

descumprimento do Plano. Nao haveri a incidencia de juros ou encargos
moratorios se os pagamentos nao tiverem sido realizados em razao de os Credores
nao terem informado suas contas bancirias com no minimo 5 (cinco) dias de
antecedencia da data do respectivo pagamento.

121.

Agente de pagamentos. As Companhias contratarao uma instituic;:ao

financeira de primeira linha, as suas expensas, para atuar como agente de
pagamentos, a qual, neste caso, ficara encarregada da efetivac;:ao dos pagamentos aos
Credores Sujeitos ao Plano, nas hip6teses previstas no Plano.

35

122.

Inicio dos prazos para pagamento. Os prazos previstos para pagamento

dos Creditos Sujeitos ao Plano, bem como eventuais periodos de carencia previstos
no Plano, somente terao inicio a partir da aprovac;:ao do Plano ou da homologac;:ao
judicial do Plano, conforme o caso.

123.

Data do pagamento. Os pagamentos deverao ser realizados nas datas dos

seus respectivos vencimentos. Na hipotese de qualquer pagamento ou obrigac;:ao
prevista no Plano estar prevista para ser realizada ou satisfeita em um dia que nao
seja considerado um dia litil, o referido pagamento ou obrigac;:ao devera ser realizado
ou satisfeito, conforme o caso, no dia util seguinte.

124.

Antecipac;:ao de pagamentos. As Companhias podem antecipar o

pagamento de quaisquer Credores Sujeitos ao Plano, desde que tais antecipac;:oes de
pagamento sejam feitas ou oferecidas de forma proporcional dentto de cada classe, a
todos os Creditos Sujeitos ao Plano componentes de cada classe de Credores
Sujeitos ao Plano cujo pagamento for antecipado, exceto se tal antecipac;:ao decorrer
da alienac;:ao de ativo que constitua Garantia Real, ou da dac;:ao em pagamento de tal
ativo ao Credor com Garantia Real, hipoteses em que o Credor com Garantia Real
se beneficiara com exclusividade, limitado ao valor do Credito com Garantia Real.

125.

Compensac;:ao. As Companhias poderao compensar a seu criteria os

Creditos Sujeitos ao Plano com creditos detidos por quaisquer das Companhias
frente aos respectivos Credores Sujeitos ao Plano, ate o valor de referidos Creditos
Sujeitos ao Plano, ficando eventual saldo sujeito as disposic;:oes do presente Plano.

126.

Cteditos em Moeda Esttangcira. Os CrCditos Sujeitos ao Plano

denominados em moeda esttangeira serao convertidos para moeda nacional de
acordo com o dmbio da vespera da data do respectivo pagamento, respeitada a
regulac;:ao cambial vigente.
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127.

Com relac;:ao aos detentores de credito de natureza trabalhista, serao

perseguidos e observados os seguintes preceitos:

•

Adequac;:ao dos quadros das Companhias aos padroes de
eficiencia de mercado, na forma de Acordo Coletivo a ser
negociado, conforme art. 50, inciso VIII, da Lei 11.101/2005; e

•

As Companhias, bem como as unidades operacionais delas
segregadas na forma do art. 60 da Lei 11.101 /2005, deverao, em
caso de necessidade de contratac;:ao, aproveitar o excedente
oriundo da reduc;:ao de forc;:a de trabalho.

VI.2- CLASSE I: CREDITOS TRABALHISTAS

128.

Creditos Trabalhistas. As disposic;oes deste Capitulo sao aplicaveis

apenas aos Creditos Trabalhistas ou provenientes de Acidentes de Trabalho.

129.
("'-!....-'"·.)

Os credores que compoe a Classe I receberao pagamento - sem desagio

- em 12 (Joze) meses contados a partir da aprovac;:ao Jo PRJ, com possibilidaJe Je
antecipac;:ao do pagamento, na forma da Lei 11.101/2005.

VI.3 -CLASSE II: CREDITOS COM GARANTIA REAL

130.

Creditos com Garantia Real. As disposic;:oes deste Capitulo sao aplicaveis

apenas aos Creditos com Garantia Real, independentemente de seu valor, ou da
natureza ou do valor de sua Garantia Real.

131.

Os credores que compoe a Classe II serao pagos da forma seguinte:
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131.1. Carencia: 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da
homologac;ao do PRJ;

131.2 Prazo de pagamento: 0 pagamento de 50% (cinquenta por cento)
da divida seni feito em 30 (trinta) parcelas iguais semestrais, com
juros de 1% (um por cento) ao ano, com possibilidade de
antecipac;ao de pagamento, na forma da Lei 11.101/2005;

131.3 0

saldo, correspondente a 50% (cinquenta por cento), seni

remitido, no termo final do prazo para pagamento, se todas as 30

(

(trinta) parcelas semestrais e os juros tiverem sido pagos integral e
tempestivamente.

VI.4- CLASSE III: CREDITOS QUIROGRAFARI OS

132.

Creditos Quirografarios. As disposic;oes deste Capitulo sao aplicaveis

apenas aos Creditos Quirografarios, independentemente de seu valor, sendo estes
divididos em:

132.1 Credores armadores: sao definidos coma toda pessoa natural ou
juridica que, em name e sob sua responsabilidade, sendo ou nao
proprietario, apresta a embarcac;ao com a finalidade de coloca-la
em condic;oes de empreender expedic;:oes de transporte, de pesca,
cientificas ou qualquer outra operac;:ao, pondo-a ou nao a navegar \ C,

\J

por sua conta; e

132.2 Credores nao-armadores: sao definidos como todos aqueles que
nao se enquadrarem na Clausula 132.1.
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133.

Os credores que compoem a Classe III receberao pagamento de acordo

com a 'classificac;:ao nas categorias abaixo discriminadas:

134.

Credores nao-armadores com divida de ate R$ 10.000,00 (dez mil reais):

134.1 Desagio: Pagamento integral, nao havera desagio.

134.2 Carencia: Nao havera carencia de amortizac;:ao de principal, e o
pagamento sera iniciado no mes subsequente ao da aprovac;:ao do
Plano de Recuperac;:ao Judicial.

134.3 Prazo de pagamento: 0 pagamento do montante total da divida
sera realizado em 03 (tres) parcelas mensais, iguais e consecutivas,
vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias ap6s a homologac;:ao do
piano de recuperac;:ao judicial, e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes.

134.4 Juras: nao havera incidencia de juros.

135.

Credores nao-armadores com divida superior a R$ 10.000,00 (dez mil

reais):

135.1 Desagio: Pagamento de 50% do credito.

135.2 Carencia: Periodo de carencia de amortizac;:ao de principal de 48
(quarenta e oito) meses, contados a partir da homologac;:ao do
Plano de Recuperac;:ao Judicial.

135.3 Prazo de pagamento: 0 pagamento do montante correspondente
a 20% (vinte por cento) da divida sera realizado em 150 (cento e
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cinquenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas, e o pagamento
do montante correspondente a 80% (oitenta por cento) da divida
sera feito em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, ap6s a quitac;:ao das primeiras 150 (cento e
cinquenta) parcelas.

135.4 Iuros: Juros de 1% (um por cento) ao ano, pagos mensalmente a
partir da homologac;:ao do Plano de Recuperac;:iio Judicial.

{ )

136.

Credores armadores:

136.1 Desagio: Pagamento de 50% do credito.

136.2 Carencia: Periodo de carencia de amortizac;:ao de principal de 48
(quarenta e oito) meses, contados a partir da homologac;:ao do
Plano de Recuperac;:ao Judicial.

136.3 Prazo de pagamento: 0 pagamento do montante correspondente
a 20% (vinte por cento) da divida sera realizado em 150 (cento e

()

cinquenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas, e o pagamento
do montante correspondente a 80% (oitenta por cento) da divida
sera feito em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, ap6s a quitac;:ao das primeiras 150 (cento e
cinquenta) parcelas.

136.4 Juras: Juras de 1% (um por cento) ao ano, pagos mensalmente a
partir da homologac;:ao do Plano de Recuperac;:ao Judicial.
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VI.4.1

PROGRAMA

DE

PAGAMENTO

ANTECIPADO

DE

CREDORES

QUIROGRAFARIOS (''PPA")

13 7.

Sao elegiveis para participar do PP A os credores armadoresl que

contratarem pelo periodo minima de 3 (tres) anos e no montante minimo de R$
100.000.000,00 (cem milhoes de reais), ap6s a aprovac;:ao do Plano de Recuperac;:ao
Judicial.

138.

i

1

Os credores quirografarios armadores que celebrarem contratos com as

Companhias,

na

forma

da Clausula anterior,

serao

considerados credores

colaboradores e receberao os seus creditos de forma antecipada em relac;:ao aos
demais.

139.

Do valor do contrato, 5% (cinco por cento) sera computado, como

credito no ppA.

140.

No quarto ano subsequente, os creditos no PPA serao convertidos em

pagamento.

VI.5 -

CLASSE IV: CRED ITOS DE MICROEMPRESA ("ME ") E DE

Ef.'vtPKES.A DE PF:QUE 0 PC RTE ("EPP")

141.

Creditos de ME e EPP. As disposic;:oes deste Capitulo sao aplid.veis

apenas aos Creditos de ME e EPP, independentemente de seu valor.

142.

Os credores que compoem a Classe IV receberao integralmente em uma

unica parcela, que vencera no prazo de 90 (noventa) dias apos a homologac;:ao
judicial do presente Plano de Recuperac;:ao Judicial.

r
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143.

Atualizac;:ao dos Creditos de ME e EPP. Os Creditos de ME e EPP serao

atualizados anualmente de acordo com o INPC, a partir da homologac;:ao judicial do
presente Plano de Recuperac;:ao Judicial.

144.

Majorac;:ao

OU

inclusao de Creditos de ME e EPP. Somente serao pagos

Creditos de ME e EPP constantes da lista de credores. Na hip6tese de majorac;:ao de
qualquer Credito de ME e EPP, ou inclusao de novo credito de ME e EPP, em
decottencia de eventual impugnac;:ao de Credito

OU

do julgamento de qualquet ac;:ao

judicial, o respectivo valor adicional sera pago em ate 90 (noventa) dias, a contar (a)
(_)

do transito em julgado da respectiva impugnac;:ao de credito ou ac;:ao judicial, ou (b)
homologac;:ao judicial de acordo celebrado. De qualquer forma, o pagamento devera
ser adequado aos termos das Clausulas 142 e 143, para que nao resulte em
tratamento mais favoravel do que o dispensado aos demais Creditos de ME e de
EPP.

145.

Contestac;:oes de classificac;:ao. Creditos de ME e EPP que tenham a sua

classificac;:ao contestada por qualquer parte interessada, somente podem ser pagos
depois de transitada em julgado a sentenc;:a que determinar a qualificac;:ao do credito
controvertido, ou mediante cauc;:ao, respeitados os termos da Lei de Falencias.

0
CAPITULO VII
DISPOSI<_;OES FINAIS

146.

Divisibilidade das previsoes do Plano. Na hip6tese de qualquer termo ou

disposic;:ao do Plano ser considerada invalida, nula ou ineficaz pelo

Juizo

da

Recuperac;:ao, o restante dos termos e disposic;:oes do Plano devem permanecer
validos e eficazes, desde que as premissas que o embasaram sejam mantidas.

\oi\

147.

Encerramento da Recupera<;ao Judicial. A Recupera<;ao Judicial seri

encerrada a qualquer tempo ap6s a Homologa<;ao Judicial do Plano, a requerimento
das Companhias, desde que todas as obrigac;oes do Plano que se vencerem ate 2
(dois) anos ap6s a Homologac;ao do Plano sejam cumptidas.

148.

Comunicac;oes. Todas as notificac;oes, tequerimentos, pedidos e outras

comunicac;oes as Companhias tequetidas ou permitidas pot este Plano, para setem
eficazes, devem set feitas pot escrito e serao considetadas tealizadas quando (i)
enviadas pot cottespondencia tegistrada, com aviso de tecebimento, ou por courier,

(J

e efetivamente entregues; ou (ii) enviadas pot e-mail. Todas as comunicac;oes devem
ser endetec;adas da seguinte forma, ou de outra forma que vier a set indicada pelas
Companhias nos autos da Recuperac;ao Judicial:

Companhias:
Enderec;o: Praia do Rosa n° 2- Parte, Band.rios, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21.920-630
Telefone: + SS 21 2468-8002
E-mail: enotonha@eisa.com.bt
A/C: Elizabeth Lucia de Castro Noronha

()
Com c6pia para:
Rosman, Penalva, Souza Leao, Franco - Advogados
Enderec;o: Rua da Assembleia, n° 10 / 38° andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.011-901
A/C: Paulo Penalva Santos
A/C: Vanilda Fatima Maioline Hin
A/ C: Helia Marcia Gomes Pinheiro
A/ C: Rodolfo Wehrs
Telefone: +SS 21 3970-89SO
E-mail: eisa@psadvs.com.br
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149.

Este Plano deve ser regido, interpretado e executado de acordo com as

leis vigentes na Republica Federativa do Brasil.

150.

Todas as controversias ou disputas que surgirem. ou que estiverem

relacionadas a este Plano

OU

aos Creditos Sujeitos

a Recuperac,:ao

Judicial serao

resolvidas:

150.1 Pelo J uizo da Recuperac,:ao ate a prolac,:ao da decisao de
encerramento da Recuperac,:ao Judicial, e desde que nao esteja pendente
recurso com efeito suspensivo contra a referida decisao;

150.2 Pelos juizos competentes, conforme estabelecidos nos contratos
originais firm.ados entre as Companhias e os respectivos Credores
Sujeitos ao Plano, ou conforme estabelecido pela lei.

151.

0 Plano e firmado pelos representantes legais devidam nt

das Companhias.

Rio de Janeiro, 24 de marc,:o de 2016.
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EM RECUPERA<;:AO JUDICIAL

por seu representante legal

por seu representante legal
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