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Nota Introdutória: 

 

A Licks Contadores,  sociedade nomeada administradora judicial  

no processo de recuperação em epígrafe, em 03 de agosto de 2016, vem 

apresentar o relatório das ativ idades individual izado por devedora, conforme 

decisão de f ls. 1752-1759, que substituiu o Administrador Judicial e reiterou a 

decisão de f ls. 1499 – 1507, na qual f ixou a seguinte obrigação ao AJ no item 

1.2:  

“Sendo as requerentes sociedades anônimas de 

capital  fechado, deverá a equipe interdisciplinar 

elaborar, no prazo de 15 (quinze) dias,  relatório 

circunstanciado e individualizado de toda a 

atividade desempenhada por cada uma das 

empresas do grupo, de caráter f inanceiro, 

econômico e quanto a sua atividade f im, à luz do 

Princípio da Absoluta Transparência,  visando 

demonstrar ao juízo e aos credores a verdadeira 

realidade econômica f inanceira das empresas, nos 

termos do art. 22, I I ,  “a” (primeira parte) e “c” da 

Lei  n.º 11.101/05.”  

 
As informações aqui contidas são baseadas em análises de 

documentos cedidos pelas recuperandas à Administração Judicial .    
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Preâmbulo 

A Sete Brasi l  é uma sociedade anônima de capital fechado 

especial izada em gestão de portfólio de ativos com investimentos voltados para 

o setor de petróleo e gás na área offshore ,  especialmente aqueles relacionados 

ao pré-sal .  

É a pr imeira sociedade a construir sondas de exploração em 

terr itório nacional,  desenvolvendo e retendo tecnologia no Brasil .  A Companhia 

tem como objetivo proporcionar a seus acionistas a maximização do retorno 

sobre o capital empregado, por meio da operação de seus ativos, 

desenvolvendo todas as indústr ias associadas aos negócios explorados,  

incluindo a indústria naval e a indústria de dri l l ing.  

 

Possui 28 contratos de afretamento f irmados com a Petrobras 

(“Contratos de Afretamento”),  representando mais de US$ 89 bilhões de 

receitas em contratos f irmados (backlog), com prazos de duração de 15 a 20 

anos, sem considerar a possibi l idade do pagamento adicional  de bônus por 

performance e do exercíc io das cláusulas de renovação de prazo em cada um 

dos 28 contratos de afretamento. 

 

Possui ainda 1 (uma) sonda adicional  além das 28 já contratadas 

pela Petrobras com a f inalidade de que,  durante a fase de construção, sirva 

como instrumento de mitigação do risco de atraso e, durante a fase de 

operação, como forma de capturar ganhos com o mercado de contratação de 

curto prazo. Esses instrumentos de gestão e hedge de portfól io permitem 

capital izar ganhos decorrentes da grande frota de sondas,  todas elas de 6ª 

geração. 

 

Para a construção das sondas de seu atual portfól io, a 

Companhia f irmou Contratos de Engineering, Procurement and Construction 
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Contracts  (EPCs) com diferentes estaleiros no Brasi l:  7 (sete) contratos com o 

Estaleiro Atlântico Sul  (EAS), 6 (seis) contratos com o Estaleiro BrasFels, 6 

(seis) contratos com o Estaleiro Enseada Indústria Naval (EEP), 7 (sete) 

contratos com o Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) e 3 (três)  contratos com o 

Estaleiro Rio Grande (ERG2).  

 

O investimento total  para as construções das 29 sondas no Brasil  

(28 com contratos f irmados com a Petrobras e uma unidade extra) é estimado 

em US$ 26,4 bi lhões. As datas de entrega das sondas estabelecidas nos 

Contratos de EPC estão entre os anos de 2015 e 2022. 

 

O pedido de Recuperação Judicial das Sociedades SETE BRASIL 

PARTICIPAÇÕES S.A.,  SETE INVESTIMENTOS I S.A.,  SETE INVESTIMENTOS I I  S .A.,  

SETE HOLDING GMBH, SETE INTERNATIONAL ONE GMBH e SETE INTERNATIONAL 

TWO GMBH foi protocolizado em 29 de abri l  de 2016, distribuído para a 3ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.  

 

A decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial  

foi  proferida em 13 de junho de 2016. A decisão deferiu o processamento das 

Sociedades constituídas sob a legislação brasileira,  SETE BRASIL  PARTICIPAÇÕES 

S.A.,  SETE INVESTIMENTOS I S.A.  e SETE INVESTIMENTOS I I  S.A.,  e indeferiu o 

das Sociedades constituídas sob legis lação austríaca,  SETE HOLDING GMBH, 

SETE INTERNATIONAL ONE GMBH e SETE INTERNATIONAL TWO GMBH. 

 

Contra a decisão foi  interposto o Agravo de Instrumento 

nº0034120-11.2016.8.19.0000, no qual foi  concedido efeito suspensivo, em 02 

de setembro de 2016, prosseguindo o processamento da Recuperação Judicial 

das Companhias constituídas sob legislação austríaca.  
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O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado em 12 de 

agosto de 2016. A Relação de Credores atualizada foi  apresentada em 05 de 

setembro de 2016. O edital  previsto no artigo 52, § 1 da Lei  11.101/2005 foi  

publicado em 15 de setembro de 2016. 

 

Após a publicação do edital ,  foi aberto prazo de 15 (quinze) dias 

para os credores apresentarem ao administrador judicial suas habil itações e 

divergências quanto aos créditos relacionados.  

 

O administrador judicial recebeu as habil itações e divergências 

do Fundo de Garantia Para Construção Naval (FGCN); Deutsche Bank Trust 

Company Americas; Seaworthy Investment GMBH (Seaworthy); Caixa Econômica 

Federal (CEF); Grant Thornton e; Fundo de Investimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FI – FGTS. Após,  encaminhou às recuperandas para que 

pudessem se manifestar quanto aos créditos.  

 

O Edital  previsto no artigo 53, parágrafo único da Lei 

11.101/2005 foi publ icado em 25 de outubro de 2016.  

 

Após a análise, pelas recuperandas e pelo administrador judicial ,  

das habil itações e divergências apresentadas, será publicado o Edital previsto 

no artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/2005. 

 

Este relatório se justif ica pela obediência à decisão de f ls. 1752-

1759, que substituiu o Administrador Judicial e rei terou a decisão de f ls . 1499 – 

1507, que f ixou a seguinte obrigação ao AJ no item 1.2:  

 

 1.2) Sendo as requerentes sociedades anônimas 

de capital  fechado,  deverá a  equipe 
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interdiscipl inar elaborar,  no prazo de 15 (quinze) 

dias, relatório c ircunstanciado e individualizado 

de toda a atividade desempenhada por cada uma 

das empresas do grupo, de caráter f inanceiro, 

econômico e quanto a sua atividade f im, à luz do 

Princípio da Absoluta Transparência,  visando 

demonstrar ao juízo e aos credores a verdadeira 

realidade econômica f inanceira das empresas, nos 

termos do art. 22, I I ,  “a” (primeira parte) e “c” da 

Lei  n.º 11.101/05.   

 

 

A análise f inanceira e econômica será apresentada de forma 

individual izada, mediante os seguintes itens:  

1.  Sete Brasil  Participações S.A;  

2.  Sete Investimentos I S.A;  

3.  Sete Investimentos I I  S.A;  

4.  Sete Holding Gmbh; 

5.  Sete International One Gmbh; 

6.  Sete International Two Gmbh;  

7.  Sociedades de propósito específ icos e sondas;  

8.  Contratos e Garantias, e 

9.  Notas do Administrador judicial.  
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1. Sete Brasil Participações S.A: 

i. Qualificação: 

A Sete Brasi l  Participações S.A, está inscrita no CNPJ sob o nº 

13.127.015/0001-67,  com sede social à Rua Humaitá, nº 275, salas 802,  902 e 

1302, Rio de Janeiro-RJ.  

 

ii. Quadro Social:  

O quadro social  da Sete Brasi l  Participações S.A é constituído da 

seguinte maneira:  
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iii. Objeto: 

A Companhia tem por objeto social:  ( i )  a participação em outras 

sociedades nacionais ou estrangeiras,  na qualidade de acionista,  sócia ou 

quotista,  joint ventures ,  parcerias e/ou consórcios com objetivo de adquir ir,  

alienar, construir,  operar e/ou fretar:  ( i .a) sondas de perfuração e outros ativos 

e embarcações de exploração e produção de petróleo e gás,  (i .b) embarcações 

de apoio marítimo e outros equipamentos util izados no apoio das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás, e (i .c) estaleiros e outros ativos e 

unidades industr iais relacionados à indústria naval ;  ( i i )  a prestação de serviços 

de engenharia às sociedades controladas direta ou indiretamente pela 

Companhia.  

 

I. Análise Financeira do ano de 2015: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo; e 

v.  Passivo exig ível e Patrimônio l íquido. 

 

i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2015, a empresa Sete Brasi l  Partic ipações S.A não 

obteve receitas operacionais, sendo suas receitas provenientes unicamente de 

operações f inanceiras que total izaram R$ 197.247.790 (cento e noventa e sete 

milhões duzentos e quarenta e sete mil e setecentos e noventa reais);  
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ii. Despesas: 

As despesas da recuperanda, no ano de 2015, total izaram 

R$135.798.477 (cento e trinta e c inco milhões, setecentos e noventa e oito mil 

quatrocentos e setenta e sete reais),  conforme tabela abaixo:  

 

Descrição Dez/2015 

Despesas Administrativas  R$         121.284.924  

Despesas Financeiras  R$           12.310.768  

Variações Cambiais  R$             2.202.785  

Total de Despesas   R$         135.798.477  

Tabela 1: Despesas do ano de 2015 – Sete Brasil 

 

iii. Resultado do período: 

Ao término do ano de 2015, ver if ica-se que o resultado 

alcançado pela recuperanda foi  negativo em R$ 4.945.522.498 (quatro bilhões 

novecentos e quarenta e cinco milhões quinhentos e vinte e dois mil  e 

quatrocentos e noventa e oi to reais).  

Ressalta-se que na Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE, apurada em 31 de dezembro de 2015, o resultado de equivalência 

patrimonial  negativo de R$ 5.006.971.811 (c inco bilhões seis  milhões 

novecentos e setenta e um mil oitocentos e onze reais) foi considerado no 

resultado apresentado pela empresa, motivo pelo qual apurou-se o resultado 

anual relevantemente negativo. 

 

iv. Ativo: 

Em análise ao Balanço Patrimonial da recuperanda verif ica-se 

que, ao f inal do ano de 2015, o saldo total de Ativos era de R$ 6.321.058.434 

(seis bilhões trezentos e vinte e um milhões cinquenta e oito mil e 

quatrocentos e tr inta e quatro reais),  com o Ativo Não Circulante 
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representando 70,39% (setenta inteiros e trinta e nove centésimos por cento) 

do saldo total,  conforme evidenciado no quadro abaixo:  

 

Sete Brasil 

DESCRIÇÃO dez/2015 (AV)% 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 105.719.822 1,67 

ADIANTAMENTOS DIVERSOS R$ 368.481 0,01 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 5.068.094 0,08 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 7.963.636 0,13 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$ 119.120.033 1,88 

EMPRÉSTIMOS PARTES RELACIONADAS R$ 1.387.500.000 21,95 

JUROS S/ EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS R$ 365.216.038 5,78 

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.752.716.038 27,73 

INVESTIMENTOS R$ 4.442.896.429 70,29 

INTANGÍVEL R$ 2.379.215 0,04 

IMOBILIZADO R$ 3.946.719 0,06 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 4.449.222.363 70,39 

TOTAL DO ATIVO R$ 6.321.058.434 100,00 

Tabela 2: Ativo – Sete Brasil 

Os investimentos são os ativos de maior expressão na 

recuperanda,  acumulados em R$ 4.442.896.429 (quatro bilhões quatrocentos e 

quarenta e dois mi lhões oitocentos e noventa e seis mil quatrocentos e vinte e 

nove reais).  

 

v. Passivo Exigível e Patrimônio Líquido: 

Ao final do ano de 2015, a recuperanda somava em seu Passivo 

Circulante R$ 33.758.460 (trinta e três milhões setecentos e cinquenta e oito 

mil quatrocentos e sessenta reais) e, em seu Passivo Não Circulante 
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R$2.825.411.644 (dois bi lhões oitocentos e vinte e c inco milhões quatrocentos 

e onze mi l seiscentos e quarenta e quatro reais).  

Os empréstimos e f inanciamentos representam 44,70% (quarenta 

e quatro inteiros e setenta centésimos por cento) do passivo da empresa.  

O Patrimônio Líquido foi apurado em R$ 3.461.888.330 (três 

bi lhões quatrocentos e sessenta e um milhões oitocentos e oitenta e oito mil  

trezentos e trinta reais),  como demonstrado no quadro abaixo:  

 

Sete Brasil  

DESCRIÇÃO dez/2015 (AV)% 

FORNECEDORES R$ 2.889.191 0,05 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS R$ 28.102.876 0,44 

OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 2.632.495 0,04 

OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES R$ 133.898 0,002 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 33.758.460 0,53 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.825.411.644 44,70 

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 2.825.411.644 44,70 

CAPITAL SOCIAL R$ 8.251.500.000 130,54 

( - ) GASTOS COM EMISSÃO DE AÇÕES -R$ 56.994.041 -0,90 

RESERVAS R$ 930.358.954 14,72 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL -R$ 32.585.235 -0,52 

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO -R$ 684.868.850 -10,83 

RESULTADO DO PERÍODO -R$ 4.945.522.498 -78,24 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 3.461.888.330 54,77 

TOTAL DO PASSIVO E PL R$ 6.321.058.434 100,00 

 Tabela 3: Passivo e Patrimônio Líquido – Sete Brasil 

 

II. Análise Financeira do ano de 2016: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  
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i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo;  

v.  Investimentos em controladas; e 

vi.  Passivo exig ível e Patrimônio l íquido. 

 

i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2016, entre os meses de janeiro a setembro,  a 

recuperanda Sete Brasil  Participações S.A não obteve receitas advindas de 

atividade produtiva,  sendo as suas receitas oriundas somente de atividades 

f inanceiras.  

No primeiro semestre do ano, a empresa auferiu a receita 

mensal  média de R$ 17.597.931 (dezessete milhões quinhentos e noventa e 

sete mil  novecentos e trinta e um reais). Entretanto, a partir  de julho,  

identif icou-se a redução de 96,84% (noventa e seis inteiros e oitenta e quatro 

centésimos por cento),  na entrada de recursos,  como demonstra o gráf ico de 

evolução abaixo:  

 

Gráfico 1: Receitas Financeiras Sete Brasil 
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A receita acumulada pela recuperanda, entre janeiro e setembro 

de 2016, totalizou R$ 107.299.297 (cento e sete milhões duzentos e noventa e 

nove mil duzentos e noventa e sete reais).  

 

Gráfico 2: Receita Financeira Acumulada Sete Brasil 

 

ii. Despesas: 

As despesas vêm apresentando osci lação mensal relevante em 

razão das despesas f inanceiras e do registro da variação cambial .  O mês de 

março de 2016, apresentou o maior número com R$ 141.444.620 (cento e 

quarenta e um milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil  seiscentos e vinte 

reais) em despesas, como demonstrado no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 3: Despesas Mensais Sete Brasil 
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Em anál ise à Demonstração de Resultado do Exercício -  DRE da 

recuperanda, verif ica-se que, no período de janeiro a setembro de 2016, as 

despesas administrativas da empresa somaram R$ 57.498.858 (cinquenta e sete 

milhões quatrocentos e noventa e oito mil  oitocentos e cinquenta e oito reais),  

enquanto que as despesas f inanceiras total izaram R$ 239.683.178 (duzentos e 

trinta e nove milhões seiscentos e oitenta e três mil cento e setenta e oito 

reais),  e as despesas referentes as variações cambiais somaram R$84.815.310 

(oitenta e quatro milhões oitocentos e quinze mil trezentos e dez reais).  

Assim, a despesa acumulada pela empresa Sete Brasil  

Participações S.A, no ano de 2016, atinge o total  de R$ 381.997.345 (trezentos 

e oitenta e um milhões noventa e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais),  

conforme gráfico a seguir:  

 

 

Gráfico 4: Despesa Acumulada Sete Brasil 

 

iii. Resultado do período: 

Em anál ise à DRE, constata-se que,  no período entre janeiro e 

setembro de 2016, com exceção do mês de fevereiro e de junho, a empresa 

obteve somente resultados negativos,  sendo o mês de março aquele com o pior 

resultado entre os meses analisados, qual seja: negativo em R$122.232.441 
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(cento e vinte e dois milhões duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e 

quarenta e um reais),  evidenciados no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 5: Resultado Mensal Sete Brasil 

 

O prejuízo acumulado pela recuperanda,  no ano de 2016, totaliza 

R$ 274.698.048 (duzentos setenta e quatro mi lhões seiscentos e noventa e oito 

mil quarenta e oito reais).  

 

Gráfico 6: Resultado Acumulado Sete Brasil 
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iv. Ativo: 

 O total de Ativos da recuperanda, no f inal do mês de 

setembro, era de R$ 1.914.272.583 (um bilhão novecentos e quatorze milhões 

duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e oitenta e três reais),  o que 

signif icou uma redução de 74,37% (setenta e quatro inteiros e trinta e sete 

centésimos por cento) em comparação ao mês de janeiro. A redução mais 

signif icativa ocorreu na conta do Ativo Não Circulante,  uma vez que os 

investimentos registrados reduziram de R$ 5.603.762.640 (cinco bi lhões 

seiscentos e três milhões setecentos e sessenta e dois mil  e seiscentos e 

quarenta reais)  para apenas R$3.605.312 (três milhões seiscentos e cinco mil  

trezentos e doze reais).  

 

SETE BRASIL  

DESCRIÇÃO jan/2016 set/2016 (AH)% 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 80.254.617 R$ 43.664.517 -45,59 

ADIANTAMENTOS DIVERSOS R$ 168.482 R$ 458.575 172,18 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 2.258.475 R$ 1.435.226 -36,45 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 7.838.115 R$ 7.477.194 -4,60 

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES R$ 21.101 R$ 0 -100,00 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$ 90.540.789 R$ 53.035.512 -41,42 

EMPRÉSTIMOS PARTES RELACIONADAS R$ 1.387.500.000 R$ 1.387.500.000 0,00 

JUROS S/ EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS R$ 381.771.934 R$ 466.279.827 22,14 

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.769.271.934 R$ 1.853.779.827 4,78 

INVESTIMENTOS R$ 5.603.762.640 R$ 3.605.312 -99,94 

INTANGÍVEL R$ 2.277.140 R$ 1.517.856 -33,34 

IMOBILIZADO R$ 3.739.239 R$ 2.334.076 -37,58 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 5.609.779.019 R$ 7.457.243 -99,87 

TOTAL DO ATIVO R$ 7.469.591.742 R$ 1.914.272.583 -74,37 

Tabela 4: Variação do Ativo da Sete Brasil 
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v. Investimentos em controladas: 

A Sete Brasi l  Participações S/A transferiu a título de investimentos 

em suas controladas, até dezembro de 2015, o montante de R$ 9.645.467.523 

(nove bi lhões seiscentos e quarenta e cinco milhões quatrocentos e sessenta e 

sete mil quinhentos e vinte e três reais),  assim distr ibuídos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi. Passivo e Patrimônio Líquido: 

O total do Passivo Exigível  e Patrimônio Líquido da recuperanda,  

em setembro de 2016, somava R$ 1.914.272.583 (um bi lhão novecentos e 

quatorze milhões duzentos e setenta e dois mil  e quinhentos e oitenta e três 

reais).  

As maiores variações ocorreram no Passivo Não Circulante, que 

registrou R$ 20.402.970.814 (vinte bilhões quatrocentos e dois milhões 

novecentos e setenta mil oitocentos e quatorze reais)  como Provisão para 

Perda de Investimentos.  

Sete Brasil Participações S/A

R$ 9.575.207

Sete Holding

R$ 49.398.772

Sete Investimento I

R$ 20.455.000

Sete Investimento 2

R$ 413.112,00

Sete Finco 



 

 
 

Página 25 de 103 
 

www.licksassociados.com.br   

 Em razão disto,  o Patr imônio Líquido tornou-se negativo em 

R$21.658.676.961 (v inte e um bilhões seiscentos e c inquenta e oito milhões 

seiscentos e setenta e seis mil novecentos e sessenta e um reais),  consoante 

quadro a seguir:  

Sete Brasil  

DESCRIÇÃO jan/2016 set/2016 (AH)% 

FORNECEDORES R$ 2.682.450 R$ 3.032.517 13,05 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS R$ 22.922.998 R$ 22.188.995 -3,20 

OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 6.659.191 R$ 193.249 -97,10 

OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES R$ 118.369 R$ 0 -100,00 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 32.383.008 R$ 25.414.761 -21,52 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.873.783.778 R$ 3.144.563.968 9,42 

PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS R$ 0 R$ 20.402.970.814 
 

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 2.873.783.778 R$ 23.547.534.783 719,39 

CAPITAL SOCIAL R$ 8.251.500.000 R$ 8.251.500.000 0,00 

( - ) GASTOS COM EMISSÃO DE AÇÕES -R$ 56.994.041 -R$ 56.994.041 0,00 

RESERVAS R$ 930.358.954 R$ 0 -100,00 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL -R$ 282.595.928 -R$ 3.889.180.397 -1276,23 

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO -R$ 401.414.536 -R$ 591.553.390 -47,37 

RESULTADO DO PERÍODO -R$ 10.413.143 -R$ 274.698.048 -2537,99 

PREJUÍZO ACUMULADO -R$ 3.867.016.351 -R$ 25.097.751.086 -549,02 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 4.563.424.955 -R$ 21.658.676.961 -574,61 

TOTAL DO PASSIVO E PL R$ 7.469.591.742 R$ 1.914.272.583 -74,37 

Tabela 5: Variação do Passivo Exigível e Patrimônio Líquido da Sete Brasil 

 

Ao final do mês de setembro de 2016, o Passivo Exigível  da 

recuperanda totalizou R$ 23.572.949.544 (vinte e três bilhões quinhentos e 

setenta e dois milhões novecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e 

quarenta e quatro reais).  
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III. Relação de Credores: 

 
Classe Credor CNPJ Crédito 

Classe I SERGIO BERMUDES ADVOGADOS 35.789.304/0001-64 BRL 81.262,50 

Classe I TOCANTINS ADVOGADOS 10.931.191/0001-69 BRL 19.700,00 

Classe I ANDRE MARTINS DE ANDRADE 
ADVOGADOS 

86.945.888/0001-50 BRL 19.306,00 

Classe II PAVARINI DISTRIBUIDORA DE 
TITULOS 

15.227.994/0001-50 BRL 2.422.595.663,45 

Classe III FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 1.037.077.998,03 

Classe III BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 242.545.776,73 

Classe III BANCO BRADESCO S.A., GRAND 
CAYMAN BRANCH 

N/A USD 121.964.627,69 

Classe III BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
GRAND CAYMAN BRANCH 

N/A USD 121.964.627,69 

Classe III BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU 
BRANCH 

N/A USD 104.842.975,88 

Classe III BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 33.743.513,83 

Classe III BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU 
BRANCH 

N/A USD 33.743.513,83 

Classe III FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 103.146.561,17 

Classe III FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 2.320.928.432,81 

Classe III BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 554.036.638,83 

Classe III CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 USD 451.376.363,12 

Classe III FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 990.377.502,56 

Classe III BANCO BRADESCO S.A., GRAND 
CAYMAN BRANCH 

N/A USD 278.512.717,10 

Classe III BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
GRAND CAYMAN BRANCH 

N/A USD 278.512.717,10 

Classe III BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU 
BRANCH 

N/A USD 231.483.413,13 

Classe III BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 169.239.366,44 

Classe III BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU N/A USD 169.239.366,44 
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BRANCH 

Classe III FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 517.285.793,17 

Classe III STANDARD CHARTERED BANK N/A USD 1.323.126,31 

Classe III KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO 12.005.956/0001-65 BRL 329.610,77 

Classe III ACCENTURE DO BRASIL LTDA 96.534.094/0002-39 BRL 162.879,04 

Classe III RP BRASIL COMUNICACOES LTDA 05.694.451/0001-90 BRL 147.855,01 

Classe III PERSONAL SERVICE RECURSOS HUM 00.277.106/0006-41 BRL 97.233,41 

Classe III BPO - SYNERGY SERVICOS 
CONTABEIS LT 

21.994.404/0001-18 BRL 69.500,00 

Classe III BLOOMBERG FINANCE LP 00.000.000/0000-00 USD 5.940,00 

Classe III GRANT THORNTON OUTSOURCING 16.777.857/0001-52 BRL 11.186,92 

Classe III RICOH BRASIL SA 33.597.659/0007-11 BRL9.429,65 

Classe III PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDITORES 

61.562.112/0002-01 BRL 5.727,90 

Classe III KPMG ASSESSORES TRIBUTARIOS 
LTDA. 

05.490.840/0001-01 BRL 4.538,88 

Classe III AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA 
LTDA 

33.054.115/0001-18 BRL 3.574,43 

Classe III AMAZON WEB SERVICES INC 00.000.000/0000-00 USD 1.004,51 

Classe III LEASEPLAN ARRENDAMENTO 04.836.002/0001-76 BRL 3.420,78 

Classe III RR DONNELLEY FINANCIAL 
COMUNICACAO 

07.151.109/0001-79 BRL 2.994,46 

Classe III VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA 31.936.131/0001-09 BRL 2.955,00 

Classe III IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA 04.120.966/0004-66 BRL 2.906,44 

Classe III VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE 
LTDA 

03.689.427/0001-37 BRL 1.369,02 

Classe III REAL SRR PUBLICIDADE E 
MARKETING LT 

01.308.567/0001-92 BRL 1.078,00 

Classe III SERVICO DO 32 OFICIO DE NOTAS 23.937.800/0001-39 BRL 1.046,78 

Classe III NET RIO LTDA 28.029.775/0001-09 BRL 445,89 

Classe III SC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 19.079.396/0001-32 BRL 399,00 

Classe III CENARIO INFORMATICA E 
PROJECOES LTD 

01.293.886/0001-71 BRL 290,00 

Classe III FEDERAL EXPRESS CORPORATION 00.676.486/0013-16 BRL 275,16 
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Classe III BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 11.243.246/0002-91 BRL 273,68 

Classe III CONFERENCE CALL DO BRASIL SA 05.991.199/0001-80 BRL 244,24 

Classe III COOPERATIVA OURO TAXI LTDA 68.798.065/0001-68 BRL 214,88 

Classe III JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA 
DUTRA 

00.000.000/0000-00 BRL 197,00 

Classe III REGINA MARIA OZORIO DA CRUZ 00.000.000/0000-00 BRL 187,00 

Classe III PAVARINI DISTRIBUIDORA DE 
TITULOS 

15.227.994/0001-50 BRL 174,13 

Classe III GIMBA SUPRIMENTOS DE 
ESCRITORIO E I 

54.651.716/0011-50 BRL 115,88 

Classe III CAIO AFONSO DE ALMEIDA FILHO 00.000.000/0000-00 BRL 102,50 

Classe III RICARDO FROES ALVES FERREIRA 00.000.000/0000-00 BRL 89,00 

Classe III ESTACAO BOTAFOGO PRESTACAO DE 
SERVI 

00.086.698/0001-00 BRL 14,90 
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2. Sete Investimentos I S.A: 

i. Qualificação: 

Sete Investimentos I S.A, sociedade por ações inscr ita no 

CNPJ/MF sob o nº 19.080.443/0001-68, com sede na Rua Humaitá, nº 275, salas 

802 e 902,  na cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

 

ii. Quadro Social:   

O quadro social da Sete Investimentos I S.A é constituído por um 

único sócio,  Sete Brasil  Participações S.A.,  da seguinte maneira:  

 

 

iii. Objeto: 

A Companhia tem por objeto social a captação e a obtenção de 

f inanciamentos e a realização de repasse desses recursos obtidos por meio de 

seus f inanciamentos a sociedades afi l iadas, nacionais ou estrangeiras, com o 

objetivo de adquirir,  alienar,  construir,  operar e/ou fretar:  (i )  sondas de 

perfuração e outros ativos e embarcações de exploração e produção de 

petróleo e gás,  (i i)  embarcações de apoio marít imo e outros equipamentos 

util izados no apoio das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, 

e ( i i i )  estaleiros e outros ativos e unidades industr iais relacionados à indústria 

naval.  

 

 



 

 
 

Página 30 de 103 
 

www.licksassociados.com.br   

I. Análise Financeira do ano de 2015: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo; e 

v.  Passivo exig ível e Patrimônio l íquido. 

 

i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2015, a empresa 

Sete Investimentos I S.A não obteve 

receitas or iginárias de processo 

operacional,  sendo suas receitas 

provenientes unicamente de operações f inanceiras, totalizando R$ 117.474.263 

(cento e dezessete milhões quatrocentos e setenta e quatro mil e duzentos e 

sessenta e três reais).  

 

ii. Despesas: 

As despesas da Sete Investimentos I,  no ano de 2015, total izaram 

R$ 148.633.355 (cento e quarenta e oi to 

milhões, seiscentos e trinta e três mil  

trezentos e c inquenta e cinco reais),  

distribuídas conforme tabela ao lado:  

 
Tabela 6: Despesas do ano de 2015 –Sete 
Investimento I 

Descrição Dez/15 

Receitas Financeiras  R$    117.150.174  

Variações Cambiais Líquidas  R$            324.089  

Total de Receitas  R$   117.474.263  

Descrição dez/15 

Despesas Administrativas R$ 7.256.030 

Despesas Operacionais R$ 2.658 

Despesas Financeiras R$ 141.374.667 

Total de Despesas R$ 148.633.355 
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iii. Resultado do período: 

Ao f im do ano de 2015, ver if ica-se que o resultado alcançado 

pela recuperanda foi negativo em R$ 33.796.633 (trinta e três milhões 

setecentos e noventa e seis mil  e seiscentos e trinta e três reais).  

Na DRE apurada em 31 de dezembro de 2015, o resultado de 

equivalência patrimonial  negativo de R$ 2.666.719 (dois  milhões seiscentos e 

sessenta e seis mil setecentos e dezenove reais) foi  considerado no resultado 

apresentado pela empresa.  

 

iv. Ativo: 

Em anál ise ao Balanço Patr imonial da recuperanda,  constata-se 

que, ao f inal do ano de 2015, o saldo total de Ativos era de R$ 1.692.346.942 

(um bilhão seiscentos e noventa e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil 

e novecentos e quarenta e dois reais).  

O Ativo Real izável a Longo Prazo representa 99,05% (noventa e 

nove inteiros e cinco centésimos por cento) do saldo total ,  composto, em sua 

grande parte, pela conta de empréstimos de partes relacionadas, conforme se 

verif ica no quadro abaixo:  

Sete Investimentos I 

DESCRIÇÃO dez/2015 (AV)% 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 125.773 0,01 

CONTAS A RECEBER R$ 10.571.178 0,62 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 93.284 0,01 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$ 10.790.235 0,64 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 2.165.807 0,13 

EMPRÉSTIMOS PARTES RELACIONADAS R$ 1.519.254.230 89,77 

JUROS S/ EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS R$ 154.897.052 9,15 

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.676.317.089 99,05 

INVESTIMENTOS R$ 5.239.619 0,31 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 5.239.619 0,31 

TOTAL DO ATIVO R$ 1.692.346.942 100,00 

Tabela 7: Ativo – Sete Investimentos I 
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v. Passivo Exigível e Patrimônio Líquido: 

Ao final do ano de 2015, a recuperanda somava em seu Passivo 

exig ível e Patr imônio Líquido R$ 1.692.346.942 (um bilhão seiscentos e noventa 

e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil e novecentos e quarenta e dois 

reais).  

As contas do Passivo Circulante representam 100,23% (cem 

inteiros e v inte e três centésimos por cento) do saldo total ,  sendo a conta de 

empréstimos e f inanciamento o seu passivo mais expressivo. 

Sete Investimentos I 

DESCRIÇÃO dez/2015 (AV)% 

FORNECEDORES R$ 371.132 0,02 

OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 11.088 0,001 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.695.819.125 100,21 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.696.201.344 100,23 

CAPITAL SOCIAL R$ 23.301.590 1,38 

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO R$ 6.028.567 0,36 

RESULTADO DO PERÍODO -R$ 33.796.633 -2,00 

PREJUÍZO ACUMULADO R$ 612.074 0,04 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO -R$ 3.854.402 -0,23 

TOTAL DO PASSIVO E PL R$ 1.692.346.942 100,00 

 Tabela 8: Passivo e Patrimônio Líquido – Sete Investimentos I 

 

 

II. Análise Financeira do ano de 2016: 

Em análise aos documentos recebidos, foram elaborados os 

estudos contábeis e financeiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo;  
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v.  Investimentos em controladas; e 

vi.  Passivo Exig ível e Patrimônio Líquido. 

 

i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2016, entre os meses de janeiro a setembro,  a 

recuperanda Sete Investimentos l  S.A auferiu receitas f inanceiras e ganhos 

decorrentes de variações cambiais positivas.  

No primeiro semestre do ano, a empresa auferiu receita mensal  

média de R$ 12.319.167 (doze milhões trezentos e dezenove mil cento e 

sessenta e sete reais).  

Entretanto,  a partir  de julho, não houve entrada de recursos,  

apenas registro de variação cambial negativa, como demonstra o gráfico 

abaixo:  

 

Gráfico 7: Receitas Financeiras Sete Investimentos l 
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A receita acumulada pela recuperanda, entre janeiro e setembro 

de 2016, total iza R$ 67.340.375 (sessenta e sete milhões trezentos e quarenta 

mil trezentos e setenta e cinco reais).  

 

Gráfico 8: Receita Financeira Acumulada Sete Investimentos I 

 

ii. Despesas: 

Em exame à DRE da recuperanda, dos meses de janeiro a 

setembro de 2016, constata-se que:  

•  As despesas administrativas, no período de janeiro a 

maio, totalizaram R$2.934.617 (dois milhões novecentos e 

trinta e quatro mil seiscentos e dezessete reais);  

•  Em junho, foram lançados valores referentes a estornos 

de despesas administrativas não realizadas, motivo pelo 

qual,  no período de julho a setembro, as despesas 

administrativas aparecem com saldo positivo;  

•  As despesas f inanceiras somaram R$ 126.447.195 (cento e 

vinte e seis milhões quatrocentos e quarenta e sete mil 

cento e noventa e cinco reais);  

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16

Receitas Financeiras Acumuladas
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•  As despesas referentes as var iações cambiais somaram, no 

período, R$ 10.506.012 (dez milhões quinhentos e seis mil  

e doze reais).  

A evolução das despesas mensais  da recuperanda estão 

evidenciadas no gráf ico abaixo:  

 

 

Gráfico 9: Despesas Mensais Sete Investimentos I 

 

A despesa acumulada pela recuperanda, no ano de 2016, atinge o 

montante de R$ 136.710.885 (cento e trinta e seis milhões setecentos e dez mil  

oi tocentos e oitenta e cinco reais):  

 

 

Gráfico 10: Despesa Acumulada Sete Investimentos I 
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iii. Resultado do período: 

Em análise à DRE, constata-se que, no período compreendido 

entre janeiro e setembro de 2016, apenas em abril  e junho a empresa obteve 

resultado positivo.  O mês de julho apresentou o pior resultado entre os meses 

anal isados.  

 

Gráfico 11: Resultado Mensal Sete Investimentos I 

 

O prejuízo acumulado pela Sete Investimentos I S.A, no ano de 

2016, total iza R$ 69.370.510 (sessenta e nove milhões trezentos e setenta mil 

quinhentos e dez reais).  

 

 

Gráfico 12: Resultado Acumulado Sete Investimentos I 
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iv. Ativo: 

 O total de Ativos da recuperanda, no f inal do mês de 

setembro, era de R$ 1.475.623.492 (um bilhão quatrocentos e setenta e c inco 

milhões seiscentos e vinte e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais),  o 

que signif icou uma redução de 18,12% (dezoito inteiros e doze centésimos por 

cento) em comparação ao mês de janeiro.  

A variação mais significativa ocorreu na conta do Ativo Não 

Circulante,  uma vez que a conta de investimentos foi  reduzida de R$ 5.238.619 

(c inco milhões duzentos e tr inta e oito mil e seiscentos e dezenove reais) para 

zero.  

Sete Investimentos I 

DESCRIÇÃO jan/2016 set/2016 (AH)% 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 146.991 R$ 8.164 -94,45 

CONTAS A RECEBER R$ 10.571.178 R$ 10.571.178 0,00 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 94.216 R$ 0 -100,00 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$ 10.812.385 R$ 10.579.342 -2,16 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 2.864.151 R$ 0 -100,00 

EMPRÉSTIMOS PARTES RELACIONADAS R$ 1.595.086.740 R$ 1.266.426.590 -20,60 

JUROS S/ EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS R$ 188.107.925 R$ 198.617.560 5,59 

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.786.058.815 R$ 1.465.044.150 -17,97 

INVESTIMENTOS R$ 5.239.619 R$ 0 -100,00 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 5.239.619 R$ 0 -100,00 

TOTAL DO ATIVO R$ 1.802.110.820 R$ 1.475.623.492 -18,12 

Tabela 9: Variação do Ativo da Sete Investimentos I 

 

v. Investimentos em controladas: 

A empresa recebeu de sua controladora Sete Brasi l  Participações 

S/A, até dezembro de 2015, o valor de R$ 49.398.772 (quarenta e nove milhões 

trezentos e noventa e oito mil setecentos e setenta e dois reais).  

Por sua vez,  a Sete Investimentos I  S .A é controladora da Sete 

Netherlands, tendo transferido,  até dezembro de 2015, o total de R$3.663.947 
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(três milhões seiscentos e sessenta e três mil novecentos e quarenta e sete 

reais),  a título de investimentos em partes relacionadas.  

 

 

vi. Passivo e Patrimônio Líquido: 

O total do Passivo Exigível  e Patrimônio Líquido da recuperanda,  

em setembro de 2016, somava R$ 1.475.623.492 (um bilhão quatrocentos e 

setenta e c inco milhões seiscentos e vinte e três mil e quatrocentos e noventa 

e dois reais).  

As maiores variações ocorreram nas contas do Patr imônio 

Líquido que evidenciou o total negativo em R$ 86.592.442 (oitenta e seis 

milhões quinhentos e noventa e dois mil  quatrocentos e quarenta e dois reais):  

 

Sete Investimentos I 

DESCRIÇÃO jan/2016 set/2016 (AH)% 

FORNECEDORES R$ 380.445 R$ 109.435 -71,24 

OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 592.446 R$ 0 -100,00 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.812.645.395 R$ 1.556.753.776 -14,12 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.813.618.285 R$ 1.556.863.211 -14,16 

PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS R$ 0 R$ 5.352.723 - 

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0 R$ 5.352.723 - 

CAPITAL SOCIAL R$ 25.150.900 R$ 28.060.900 11,57 

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO R$ 6.028.567 R$ 5.871.920 -2,60 

RESULTADO DO PERÍODO -R$ 4.832.026 -R$ 69.370.510 -1335,64 

PREJUÍZO ACUMULADO -R$ 37.854.906 -R$ 51.154.751 -35,13 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO -R$ 11.507.465 -R$ 86.592.442 -652,49 

TOTAL DO PASSIVO E PL R$ 1.802.110.820 R$ 1.475.623.492 -18,12 

Tabela 10: Variação do Passivo Exigível e Patrimônio Líquido da Sete Investimentos I 

 

Sete Brasil 
Participações S/A

R$ 49.398.772
Sete Investimentos I 

S.A
R$ 3.667.947

Sete 
Netherlands
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Ao f im do mês de setembro de 2016, o Passivo Exigível da Sete 

Investimentos I  somou R$ 1.562.215.934 (um bilhão quinhentos e setenta e 

dois milhões duzentos e quinze mil e novecentos e trinta e quatro reais).  

 

III. Relação de Credores: 

Foi apresentada a seguinte relação de credores da Sete 

Investimentos I S.A:  

 

 

 

  

Classe Credor CNPJ Crédito 

Classe III CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 USD 451.376.363,10 

Classe III REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LT 01.308.567/0001-92 BRL 1.078,00 
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3. Sete Investimentos II S.A: 

i. Qualificação: 

Sete Investimentos II  S .A, sociedade por ações inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 19.080.492/0001-09, com sede na Rua Humaitá, nº 275, salas 

802 e 902,  na cidade do Rio de Janeiro-RJ.   

 

ii. Quadro Social:  

O quadro social da Sete Investimentos II  S.A é constituído por 

um único sócio, Sete Brasil  Partic ipações S.A.,  da seguinte maneira:  

 

iii. Objeto: 

A Companhia tem por objeto social:  ( i )  a participação em outras 

sociedades nacionais e estrangeiras, na qual idade de acionista, sócia ou 

quotista, joint venture,  parcerias e/ou consórcios e (i i )  a captação e obtenção 

de f inanciamentos,  com o respectivo repasse desses recursos às suas 

controladas e/ou Afi l iadas, no país ou no exterior,  com o objetivo de adquirir,  

alienar, construir,  operar e/ou fretar:  (a) sondas de perfuração e outros ativos 

e embarcações de exploração e produção de petróleo e gás, (b) embarcações de 

apoio marítimo e outros equipamentos uti l izados no apoio das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás; e (c) estaleiros e outros ativos e 

unidades industriais relacionados à indústria naval.  
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I. Análise Financeira do ano de 2015: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo; e 

v.  Passivo exig ível e Patrimônio l íquido. 

 

i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2015, a empresa Sete Investimentos I I  não obteve 

receitas advindas de processo operacional,  sendo suas receitas provenientes 

unicamente de operações f inanceiras. A recuperanda auferiu receitas no valor 

de R$ 218.370 (duzentos e dezoito mil e trezentos e setenta reais).  

 

ii. Despesas: 

As despesas da Sete Investimentos I I,  no ano de 2015, somaram 

R$ 745.281 (setecentos e quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais),  

conforme tabela abaixo:  

 

Descrição dez/15 

Despesas Administrativas R$ 144.644 

Despesas operacionais R$ 66.148 

Despesas Financeiras R$ 422.375 

Variações Cambiais R$ 112.114 

Total R$ 745.281 

 Tabela 11: Despesas do ano de 2015 – Sete Investimento II 
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iii. Resultado do período: 

Ao fim do ano de 2015, constata-se que o resultado alcançado 

pela recuperanda foi negativo em R$ 5.895.981 (cinco milhões oitocentos e 

noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e um reais).  

Verif ica-se que, na DRE apurada em 31 de dezembro de 2015, o 

resultado de equivalência patrimonial negativo de R$ 5.369.070 (cinco milhões 

trezentos e sessenta e nove mil  e setenta reais) foi considerado no resultado 

apresentado pela empresa, motivo pelo qual a empresa apresentou o resultado 

relevantemente negativo. 

 

iv. Ativo: 

Em anál ise ao Balanço Patr imonial  da recuperanda,  tem-se que, 

ao f inal do ano de 2015, o saldo total  de Ativos era de R$ 7.070.013 (sete 

milhões setenta mil  e treze reais) e a conta Ativo Realizável a Longo Prazo 

corresponde a 97,42% (noventa e sete inteiros e quarenta e dois centésimos 

por cento) do saldo total ,  conforme se verif ica no quadro abaixo:  

 

Sete Investimentos II 

DESCRIÇÃO dez/2015 (AV)% 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 36.731 0,52 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 729 0,01 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$ 37.460 0,53 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 6.887.476 97,42 

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 6.887.476 97,42 

INVESTIMENTOS R$ 145.077 2,05 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 145.077 2,05 

TOTAL DO ATIVO R$ 7.070.013 100,00 

Tabela 12: Ativo – Sete Investimentos II 
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v. Passivo Exigível e Patrimônio Líquido: 

A recuperanda somava em seu Passivo Circulante o total de 

R$3.241.472 (três milhões duzentos e quarenta e um mil  quatrocentos e 

setenta e dois reais),  composto, em sua grande parte, por fornecedores.  

O Patrimônio Líquido totalizou R$ 3.828.541 (três milhões 

oitocentos e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais),  conforme 

quadro abaixo. 

Sete Investimentos II 

DESCRIÇÃO dez/2015 (AV)% 

FORNECEDORES R$ 3.211.296 45,42 

OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 30.176 0,43 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.241.472 45,85 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.511.710 148,68 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL -R$ 6.111 -0,09 

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO -R$ 155.266 -2,20 

RESULTADO DO PERÍODO -R$ 5.895.981 -83,39 

PREJUÍZO ACUMULADO -R$ 625.812 -8,85 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 3.828.541 54,15 

TOTAL DO PASSIVO E PL R$ 7.070.013 100,00 

 Tabela 13: Passivo e Patrimônio Líquido – Sete Investimentos II 

 

II. Análise Financeira do ano de 2016: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo;  

v.  Investimentos em controladas; e 

vi.  Passivo exig ível e Patrimônio l íquido. 
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i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2016, entre os meses de janeiro a setembro,  a 

recuperanda Sete Investimentos I I  não obteve receitas advindas de atividade 

operacional tendo obtido somente receitas f inanceiras.  

As receitas auferidas pela empresa não foram relevantes e não 

vêm apresentando osci lação nos últimos 6 meses, como demonstrado no 

gráfico abaixo:  

 

Gráfico 13: Receitas Financeiras Sete Investimentos II 

 

A receita f inanceira acumulada pela recuperanda, entre janeiro e 

setembro de 2016, total iza R$ 40 (quarenta reais).  

 

 

Gráfico 14: Receita Financeira Acumulada Sete Investimentos II 
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ii. Despesas: 

Em anál ise à Demonstração de Resultado do Exercício da 

recuperanda, ver if ica-se que:  

•  Em março,  registrou-se despesas administrativas no 

montante de R$ 5.123.180 (c inco milhões cento e v inte e 

três mil cento e oitenta reais). Contudo, nos demais 

meses ocorreram estornos dessas despesas,  por isso,  nos 

meses de abri l ,  junho, agosto e setembro de 2016, 

apresenta-se o saldo posit ivo;  

•  As despesas f inanceiras da empresa somaram R$ 312 

(trezentos e doze reais);  

A evolução mensal  das despesas está apresentada no gráfico 

abaixo:  

 

 

 

Gráfico 15: Despesas Mensais Sete Investimentos II 
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Devido aos estornos, a despesa acumulada pela recuperanda, no 

ano de 2016, é positiva no valor de R$ 3.901.121 (três milhões novecentos e um 

mil cento e vinte e um reais).  

 

Gráfico 16: Despesa Acumulada Sete Investimentos II 

 

iii. Resultado do período: 

Em razão dos estornos das despesas administrativas, o resultado 

acumulado pela empresa é positivo em R$ 3.091.160 (três milhões noventa e 

um mil  cento e sessenta reais),  isso ocorre porque a receita auferida pela 

empresa, no ano de 2016, foi irrelevante, portanto, o resultado reflete apenas 

a conversão das despesas. Caso não houvesse o lançamento do estorno, o 

resultado seria negativo. 

 

Gráfico 17: Resultado Acumulado Sete Investimentos II 
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iv. Ativo: 

 O total de Ativos da recuperanda, no f inal do mês de 

setembro, era de R$ 5.830.850 (cinco milhões oitocentos e trinta mil  e 

oi tocentos e cinquenta reais),  representando uma redução de 62,71% (sessenta 

e dois inteiros e setenta e um centésimos por cento) se cotejado com o mês de 

janeiro.  

As variações mais signif icativas ocorreram nas contas: (i )  

despesas antecipadas, que teve o saldo reduzido de R$ 5.112.878 (cinco 

milhões cento e doze mil oitocentos e setenta e oito reais) para zero, e (i i)  

investimentos: com o saldo reduzido de R$ 10.479.991 (dez milhões 

quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e um reais) para 

R$5.803.884 (cinco milhões oitocentos e três mil oitocentos e oitenta e quatro 

reais),  consoante quadro abaixo:  

 

Sete Investimentos II 

DESCRIÇÃO jan/2016 set/ 2016 (AH) % 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 41.247 R$ 26.954 -34,65% 

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 729 R$ 12 -98,37% 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE R$ 41.976 R$ 26.966 -35,76% 

DESPESAS ANTECIPADAS R$ 5.112.878 R$ 0 -100,00% 

TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 5.112.878 R$ 0 -100,00% 

INVESTIMENTOS R$ 10.479.991 R$ 5.803.884 -44,62% 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 10.479.991 R$ 5.803.884 -44,62% 

TOTAL DO ATIVO R$ 15.634.845 R$ 5.830.850 -62,71% 

Tabela 14: Variação do Ativo da Sete Investimentos II 

 

v. Investimentos em controladas: 

A empresa recebeu de sua controladora Sete Brasil  Participações 

S/A, até dezembro de 2015, o valor de R$20.522.596 (v inte milhões quinhentos 

e vinte e dois mil quinhentos e noventa e seis reais).  
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Por conseguinte, a Sete Investimentos II  S.A, que é controladora 

da Sete Lux SCS, transferiu,  até dezembro de 2015, o total  de R$16.007.246 

(dezesseis milhões sete mil duzentos e quarenta e seis reais),  a título de 

investimentos em partes relacionadas.  

 

 

 

vi. Passivo e Patrimônio Líquido: 

O total do Passivo Exig ível e Patr imônio Líquido da recuperanda 

em setembro de 2016 somava R$ R$ 5.830.850 (cinco milhões oitocentos e 

trinta mil e oitocentos e cinquenta reais).  

As maiores variações ocorreram nas contas do Patr imônio 

Líquido que registrou o aumento do prejuízo acumulado de R$ 6.756.268 (seis 

milhões setecentos e cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais) para 

R$18.415.145 (dezoito milhões quatrocentos e quinze mil cento e quarenta e 

cinco reais),  entre janeiro e setembro. 

Sete Investimentos II 

DESCRIÇÃO jan/2016 set/ 2016 (AH)% 

FORNECEDORES R$ 1.400.947 R$ 69.316 -95,05% 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.400.947 R$ 69.316 -95,05% 

CAPITAL SOCIAL R$ 21.151.600 R$ 21.151.600 0,00% 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL -R$ 6.111 -R$ 16.446 -169,13% 

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO -R$ 155.266 -R$ 49.637 -68,03% 

RESULTADO DO PERÍODO -R$ 58 R$ 3.091.160 5338891,33% 

PREJUÍZO ACUMULADO -R$ 6.756.268 -R$ 18.415.145 -172,56% 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 14.233.897 R$ 5.761.532 -59,52% 

TOTAL DO PASSIVO E PL R$ 15.634.845 R$ 5.830.848 -62,71% 

Tabela 15: Variação do Passivo Exigível e Patrimônio Líquido da Sete Investimentos II 

 

 

Sete Brasil 
Participações S/A

R$ 20.522.596
Sete Investimentos II 

S.A
R$ 16.007.246 Sete Lux SCS
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III. Relação de Credores: 

Foi apresentada a seguinte relação de credores da Sete 

Investimentos II  S .A:  

 

  

Classe Credor CNPJ Crédito 

Classe III REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING 
LT 

01.308.567/0001-92 BRL 539,00 
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4. Sete Holding GmbH: 

i. Qualificação: 

A Sete Holding GmbH é sociedade constituída sob as leis da 

Áustria, com registro na Corte Comercial de Viena sob o nº FN 401499 s, 

inscr ita no CNPJ/MF sob o nº 18.916.517/0001-90, com sede formal em 

Parkr ing 2,  1010 Viena, e pr incipal estabelecimento na Rua Humaitá, nº 275,  

salas 802 e 902, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

 

ii. Quadro Social:  

O quadro social  da Sete Holding GmbH é constituído por um 

único sócio,  Sete Brasil  Participações S.A.,  da seguinte maneira:  
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iii. Objeto: 

A sociedade tem por objeto social:  (a) a partic ipação e a 

aquisição de empresas e sociedades no país  e no exterior que tenham como 

objeto social :  ( i)  a aquis ição, a al ienação, a construção e/ou o fretamento de 

instalações de perfuração e medidas correlacionadas,  e/ou (i i)  o investimento,  

a aquis ição, a administração e a al ienação de sociedades ou partic ipações em 

sociedades, que tenham o objeto social discriminado no item (i);  (b)  

constituição e administração de fi l iais no país e no exterior, que tenham o 

objeto social do item (a),  (c) a disponibil ização ou intermediação de créditos 

monetários,  em especial – mas não exclusivamente – créditos às f i l iais ou 

sociedades nas quais a Sociedade detenha uma partic ipação, à exceção das 

atividades destinadas obrigatoriamente a outras associações de classe e à 

exceção das operações bancárias em conformidade com o Artigo 1 da Lei  

referente ao Sistema Bancário (BWG) e serviços de investimento em 

conformidade com a Lei de Fiscalização de Títulos (WAG) e (d) Administração 

do patrimônio da Sociedade. 

 

I Análise Financeira do ano de 2015: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo; e 

v.  Passivo exig ível e patrimônio l íquido. 
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i. Receitas financeiras: 

A empresa Sete Holding não possui  atividades operacionais, 

sendo suas receitas provenientes unicamente de operações f inanceiras. Ao f inal  

do ano de 2015, a recuperanda somava em ganhos cambiais sobre reaval iação 

€4.936 (quatro mil novecentos e trinta e seis euros).  

 

ii. Despesas: 

As despesas da 

recuperanda totalizaram € 151.445 

(cento e cinquenta e um mil  

quatrocentos e quarenta e cinco euros),  

divididos conforme tabela ao lado:  

Tabela 16: Despesas do ano de 2015 –Sete Holding 

iii. Resultado do período: 

Ao término do ano de 2015, ver if ica-se que o resultado 

alcançado pela recuperanda foi negativo em € 146.509 (cento e quarenta e seis 

mil quinhentos e nove euros).  

 

iv. Ativo: 

Em análise ao Balanço Patrimonial da recuperanda, ver if ica-se 

que,  ao f inal do ano de 2015, o 

saldo total  de Ativos era de 

€2.770.462.453 (dois bilhões 

setecentos e setenta milhões 

quatrocentos e sessenta e dois mil  

e quatrocentos e cinquenta e três 

euros), conforme quadro ao lado:  

Tabela 17: Ativo – Sete Holding 

Despesas Dez/2015 

Taxas de administração € 24.956 

Taxas de auditoria € 40.000 

Taxas Bancárias € 1.698 

Despesas legais € 58.185 

Outras Despesas € 25.982 

Imposto de Renda € 625 

Total € 151.445 

Sete Holding 

DESCRIÇÃO dez/15 

Caixa e equivalentes de caixa € 14.782 

ATIVO CIRCULANTE € 14.782 

Investimentos € 2.770.447.671 

ATIVO NÃO CIRCULANTE € 2.770.447.671 

ATIVO TOTAL € 2.770.462.453 
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v. Passivo exigível e patrimônio líquido: 

Ao final  do mês de dezembro do ano de 2015, a recuperanda 

somava em seu Passivo Exigível e Patrimônio L íquido €2.770.462.453 (dois  

bi lhões setecentos e setenta milhões quatrocentos e sessenta e dois mil e 

quatrocentos e cinquenta e três euros).  

 

Sete Holding 

DESCRIÇÃO dez/15 

Taxa de administração € 67.644 

PASSIVO CIRCULANTE € 67.644 

Capital € 2.770.707.271 

Resultado acumulado -€ 165.953 

Resultado do período -€ 146.509 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO € 2.770.394.810 

TOTAL DO PASSIVO E PL € 2.770.462.453 

 Tabela 18: Passivo e Patrimônio Líquido – Sete Holding 

 

II. Análise Financeira do ano de 2016: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo;  

v.  Investimentos em controladas; e 

vi.  Passivo exig ível e patrimônio l íquido 
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i. Receitas financeiras: 

No ano de 2016, a recuperanda Sete Holding não contabil i zou 

receitas.  

 

ii. Despesas: 

Em anál ise à Demonstração de Resultado do Exercício da 

recuperanda, verif ica-se que no mês de abril  foi registrada a maior despesa no 

valor de € 20.902 (vinte mil novecentos e dois euros). Entretanto, nos últimos 

dois meses (agosto e setembro), apresenta despesas irrelevantes.  

 

Gráfico 18: Despesas Mensais Sete Holding 

 

A despesa acumulada pela Sete Holding,  no ano de 2016, soma 

€41.054 (quarenta e um mil e c inquenta e quatro euros).  

 

Gráfico 19: Despesa Acumulada Sete Holding 
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iii. Resultado do período: 

No exame da Demonstração de Resultado do Exercíc io – DRE, 

constata-se que, no 

período compreendido 

entre janeiro e 

setembro de 2016, a 

empresa contabil izou 

somente perdas,  sendo 

o mês de abril  aquele 

que apresentou o pior  

resultado no ano. 

Gráfico 20: Resultado Mensal Sete Holding 

 

O prejuízo acumulado pela recuperanda,  no ano de 2016, soma o 

montante de € 41.054 (quarenta e um mi l e cinquenta e quatro euros), o 

mesmo valor das despesas acumuladas, uma vez que a empresa não auferiu 

receitas.  

 

iv. Ativo: 

O total de Ativos da recuperanda, no f inal do mês de setembro,  

somava € 2.770.477.686 (dois bilhões setecentos e setenta milhões 

quatrocentos e setenta e sete mil  e seiscentos e oitenta e seis euros), e não 

apresentou variação signif icativa em relação ao mês de janeiro.  

Sete Holding 

DESCRIÇÃO jan/16 set/16 (AH)% 

Caixa e equivalentes de caixa € 14.511 € 1.850 -87,25% 

ATIVO CIRCULANTE € 14.511 € 1.850 -87,25% 

Investimentos 2.770.447.671 € 2.770.475.836 0,001% 

ATIVO NÃO CIRCULANTE € 2.770.447.671 € 2.770.475.836 0,001% 

ATIVO TOTAL € 2.770.462.182 € 2.770.477.686 0,001% 

Tabela 19: Variação do Ativo da Sete Holding 

-€ 6.235

€ 0 -€ 23

-€ 5.442 -€ 5.455
-€ 2.992

€ 0 -€ 6

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16

Evolução do Resultado Mensal



 

 
 

Página 56 de 103 
 

www.licksassociados.com.br   

v. Investimentos em controladas: 

A empresa recebeu de sua controladora Sete Brasi l  Participações 

S/A, até dezembro de 2015, o valor de R$ 9.575.207.263 (nove bi lhões 

quinhentos e setenta e cinco milhões duzentos e sete mil duzentos e sessenta e 

três reais).  

 

A Sete Holding Gmbh, por sua vez, transferiu para a sua controlada 

Sete internacional One Gmbh, o montante de R$9.394.558.465 (nove bilhões 

trezentos e noventa e quatro milhões quinhentos e c inquenta e oi to mil 

quatrocentos e sessenta e cinco reais),  a t ítulo de investimentos até dezembro 

de 2015. 

Da mesma forma, transferiu para Sete internacional  Two Gmbh a 

quantia de R$ 159.594.703 (cento e cinquenta e nove milhões quinhentos e 

noventa e quatro mil  setecentos e três reais).  

 

 

vi. Passivo e Patrimônio Líquido: 

O total do Passivo Exigível  e Patrimônio Líquido da recuperanda,  

em setembro de 2016, somava R$ € 2.770.477.686 (dois bi lhões setecentos e 

setenta milhões quatrocentos e setenta e sete mil  e seiscentos e oitenta e seis 

euros) e não houve variação relevante em relação ao mês de janeiro.  

Sete Brasil Participações S/A R$ 9.575.207.263 Sete Holding Gmbh

Sete Holding Gmbh

Sete Internacional 
One

Sete Internacional 
Two

R$ 9.394.558.465 

R$ 159.594.703 
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Sete Holding 

DESCRIÇÃO jan/16 set/16 (AH)% 

Taxa de administração € 73.607 € 85.876 16,67% 

PASSIVO CIRCULANTE € 73.607 € 85.876 16,67% 

Capital € 2.770.707.271 € 2.770.745.326 0,00% 

Resultado acumulado -€ 312.461 -€ 312.461 0,00% 

Resultado do período -€ 6.235 -€ 41.054 558,46% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO € 2.770.388.575 € 2.770.391.810 0,0001% 

TOTAL DO PASSIVO E PL € 2.770.462.182 € 2.770.477.686 0,001% 

Tabela 20: Variação do Passivo Exigível e Patrimônio Líquido da Sete Holding 

 

 

III. Relação de Credores: 

Em observância à relação de credores anexada pelas 

recuperandas, às f ls. 1980-1997, a empresa Sete Holding GmbH não possui 

credores.  
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5. Sete International One GmbH: 

i. Qualificação: 

A Sete International  One GmbH é sociedade constituída sob as leis 

da Áustr ia,  com registro na Corte Comercial  de Viena sob o nº FN 348664 t,  

inscr ita no CNPJ/MF sob o nº 14.291.318/0001-83, com sede formal em 

Parkr ing 2,  1010 Viena, e pr incipal estabelecimento na Rua Humaitá, nº 275,  

salas 802 e 902, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

ii. Quadro Social:  

O quadro social  da Sete International One GmbH é constituído 

por um único sócio,  Sete Holding GmbH, da seguinte maneira:    
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iii. Objeto: 

A sociedade tem por objeto social:  (a) a aquisição, administração 

e alienação de bens,  l imitadas às participações nas seguintes empresas: (i )  

Arpoador Dri l l ing B.V.,  (Ft número 52673499), (i i)  Boipeba Dril l ing B.V.,  (Ft 

número 54935334),  (i i i )  Botinas Dril l ing B.V.,  (Ft número 54936667), (iv) 

Bracuhy Dril l ing B.V.,  (Ft número 54932769), (v) Camburi Dril l ing B.V.,  (Ft 

número 54932246),  (vi) Cassino Dri l l ing B.V.,  (Ft número 54930758), (vii )  

Copacabana Dri l l ing B.V.,  (Ft número 52674010),  (vi i i)  Curumim Dril l ing B.V.,  

(Ft número 54932173),  (ix)  Frade Dril l ing B.V.,  (Ft número 54933285), (x) 

Grumari  Dri l l ing B.V.,  (Ft número 52671666),  (xi) Guarapari Dril l ing B.V.,  (Ft 

número 54523400),  (xi i )  Ipanema Dri l l ing B.V.,  (Ft número 52673626), (xi i i )  

Itaoca Dril l ing B.V.,  (Ft número 54932262), (x iv) Leblon Dril l ing B.V.,  (Ft 

número 52671739),  (xv) Leme Dril l ing B.V.,  (Ft número 52673804), (xvi) 

Joatinga Dri l l ing B.V.,  (Ft número 56003560),  (xvi i )  Mangaratiba Dri l l ing B.V., 

(Ft número 54932343),  (xvi i i)  Ondina Dril l ing B.V.,  (Ft número 54936128), (ixx)  

Pituba Dril l ing B.V.,  (Ft número 54933064),  (xx) Portogalo Dri l l ing B.V.,  (Ft 

número 54932580), (xxi) Sal inas Dri l l ing B.V.,  (Ft número 54932203), e (xxii )  

Urca Dri l l ing B.V.,  (Ft número 54130662); (b) a cooperação e administração das 

sociedades relacionadas sob o item (a), (c) a aquisição, administração,  

usufruto, oneração e disposição sobre direitos de propriedade incluindo os 

direitos de propriedade intelectual e capital  de investimento,  (d) a 

disponibil i zação ou garantia de disponibil ização de empréstimos,  sobretudo – 

mas não de modo exclusivo – de empréstimos concedidos a subsidiárias e/ou 

sociedades coligadas, ou mesmo sociedades nas quais a sociedade mantém uma 

participação, bem como a contração ou garantia de contração de empréstimos,  

na medida em que correspondam às disposições legais. A sociedade reserva-se 

o direito de – na medida em que seja permitido por lei  – adotar todas as 

medidas e realizar todos os atos que se façam necessários para assegurar o 

cumprimento de seus objetivos comerciais,  seja de forma direta ou indireta.  



 

 
 

Página 60 de 103 
 

www.licksassociados.com.br   

I. Análise Financeira do ano de 2015: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo; e 

v.  Passivo Exig ível e Patrimônio l íquido. 

 

i. Receitas Financeiras: 

A empresa Sete Internacional  I  não possui  atividades 

operacionais, sendo suas receitas provenientes unicamente de operações 

f inanceiras. Ao término do ano de 2015, a recuperanda somava em receitas 

f inanceiras $ 253.856.973 (duzentos e cinquenta e três milhões oitocentos e 

cinquenta e seis mil novecentos e setenta e três dólares):  

 

Descrição Dez/2015 

Rendimentos com juros $37.787 

Ganhos cambiais sobre reavaliação $25.962 
Receita de Juros - empréstimo para controlada $253.793.224 

Total $253.856.973 

Tabela 21: Receitas do ano de 2015 – Sete Internacional I 
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ii. Despesas: 

As despesas da 

recuperanda,  no ano de 2015, 

total izaram $68.635.727 

(sessenta e oito milhões 

seiscentos e trinta e cinco mil  

setecentos e vinte e sete 

dólares), conforme tabela ao 

lado:  

 

Tabela 22: Despesas do ano de 2015 – Sete Internacional I 

iii. Resultado Econômico: 

Ao término do ano de 2015, ver if ica-se que o resultado 

alcançado pela recuperanda foi positivo de $ 185.221.246 (cento e oitenta e 

cinco milhões duzentos e vinte e um mil duzentos e quarenta e seis dólares).  

 

iv. Ativo: 

Em análise ao 

Balanço Patrimonial da 

recuperanda, verif ica-se que 

o saldo total de Ativos era 

de $ 4.651.912.939 (quatro 

bi lhões seiscentos e 

cinquenta e um milhões 

novecentos e doze mil novecentos e trinta e nove dólares),  sendo a conta de 

empréstimos à controlada o ativo mais expressivo com o saldo de 

$3.602.710.078 (três bi lhões seiscentos e dois milhões setecentos e dez mil 

setenta e oito dólares).  

Descrição Dez/2015 

Taxa de administração $113.530 

Taxa de auditoria $56.000 

Honorários de consultoria $9.075.559 

Taxas bancárias $7.822 

Taxas brasileiras IRRF/IOF $6.299 

Despesas com juros $3.525.101 
Desp. com juros - empréstimo do acionista  $52.358.055 

Desp. com juros - empréstimo da subsidiária $603.929 

Despesas Legais $2.433.654 

Outras Despesas $367.514 

Perdas cambiais sobre reavaliação $86.307 

IRPJ $1.956 

Total $68.635.727 

Sete Internacional I 

DESCRIÇÃO dez/15 (AV)% 

Caixa e equivalentes de caixa $5.474.945  0,12 

Partes relacionadas $15.262  0,00 

ATIVO CIRCULANTE $5.490.207  0,12 

Investimentos $848.528.895  18,24 

Empréstimo à controlada $3.602.710.078  77,45 

Juros sobre o empréstimo à controlada $195.183.759  4,20 

ATIVO NÃO CIRCULANTE $4.646.422.732  99,88 

ATIVO TOTAL $4.651.912.939  100,00 
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v. Passivo Exigível e Patrimônio Líquido: 

Ao final  do mês de dezembro do ano de 2015, a recuperanda 

somava em seu Passivo Exigível e Patrimônio L íquido $ 4.651.912.939 (quatro 

bi lhões seiscentos e cinquenta e um milhões novecentos e doze mil e 

novecentos e trinta e nove dólares) e o Patrimônio Líquido corresponde a 

82,13% (oitenta e dois inteiros e treze centésimos por cento) em relação ao 

total .  

Sete Internacional I 
DESCRIÇÃO dez/15 (AV)% 

Assessoria Jurídica $122.650  0,003 

Auditoria $74.258  0,002 

Terceirizados $116.272  0,002 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE $313.180  0,01 

Partes relacionadas $28.187.459  0,61 

Empréstimos de acionistas $633.033.541  13,61 

Custo dos empréstimos -$11.978.625  -0,26 

Juros sobre o empréstimo de acionista $134.476.838  2,89 

Empréstimo de Luce Venture $46.509.686  1,00 

Juros sobre o empréstimo de Luce Venture $781.130  0,02 

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE $831.010.030  17,86 

Ações ordinárias $45.991  0,00 

Capital social $3.515.341.118  75,57 

Resultado acumulado $119.981.374  2,58 

Resultado do período $185.221.246  3,98 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO $3.820.589.729  82,13 

TOTAL DO PASSIVO E PL $4.651.912.939  100,00 

  Tabela 23: Passivo e Patrimônio Líquido – Sete Internacional I  

 

II. Análise Financeira do ano de 2016: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas Financeiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado f inanceiro; 
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iv.  Ativo;  

v.  Investimento em controladas; e 

vi.  Passivo Exig ível e Patrimônio Líquido. 

 

i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2016, a recuperanda Sete Internacional I  obteve 

receitas f inanceiras advindas de juros e ganhos cambiais.  

 

Gráfico 21: Receitas Financeiras Sete Internacional I 

 

A receita acumulada pela empresa Sete Internacional  I,  no ano 

de 2016, soma $ 204.955.515 (duzentos e quatro milhões novecentos e 

cinquenta e cinco mil e quinhentos e quinze dólares).  

 

Gráfico 22: Receita acumulada Sete Internacional I  
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ii. Despesas: 

Em análise à DRE da recuperanda, é possível verif icar que no 

período de janeiro a setembro de 2016 a despesa financeira mais relevante da 

empresa se refere ao gasto com juros, devido ao pagamento de empréstimo 

com acionista.  

 

Gráfico 23: Despesas Mensais Sete Internacional I 

 

A despesa acumulada da Sete Internacional  I ,  no ano de 2016, 

soma $ 32.376.470 (trinta e dois milhões trezentos e setenta e seis mil  

quatrocentos e setenta dólares).  

 

Gráfico 24: Despesa Acumulada Sete Internacional I 
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iii. Resultado do período: 

No período de janeiro a setembro de 2016, a empresa alcançou 

resultado positivo em todos os meses analisados.  

 

 

Gráfico 25: Resultado Mensal Sete Internacional I 

 

O resultado acumulado pela recuperanda soma $ 172.579.045 

(cento e setenta e dois milhões quinhentos e setenta e nove mil  e quarenta e 

cinco dólares).  

 

 

Gráfico 26: Resultado Acumulado Sete Internacional I 
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iv. Ativo: 

 O total de Ativos da recuperanda, no f inal do mês de 

setembro, somava $ 4.853.381.418 (quatro bilhões oi tocentos e cinquenta e 

três milhões trezentos e oitenta e um mil e quatrocentos e dezoito dólares), e 

apresentou variação de 3,84% (três inteiros e oitenta e quatro centésimos por 

cento) se cotejado com janeiro do mesmo ano. 

 

Sete Internacional I 

DESCRIÇÃO jan/16 set/16 (AH)% 

Caixa e equivalentes de caixa $5.131.333  $1.945.167  -62,09% 

Partes relacionadas $15.262  $15.262  0,00% 

ATIVO CIRCULANTE $5.146.595  $1.960.429  -61,91% 

Investimentos $848.578.895  $848.582.895  0,00% 

Empréstimo à controlada $3.612.313.318  $3.829.350.705  6,01% 

Juros sobre o empréstimo à controlada $207.898.293  $173.487.390  -16,55% 

ATIVO NÃO CIRCULANTE $4.668.790.506  $4.851.420.989  3,91% 

ATIVO TOTAL $4.673.937.101  $4.853.381.418  3,84% 

Tabela 24: Variação do Ativo da Sete Internacional I 

 

v. Partes relacionadas: 

Até dezembro de 2015, identif ica-se que a Sete Internacional  I  

recebeu de sua controladora Sete Holding Gmbh o total  de R$ 9.394.558.465 

(nove bi lhões trezentos e noventa e quatro milhões quinhentos e cinquenta e 

oi to mil e quatrocentos e sessenta e c inco reais),  a título de investimentos.  

 

Por sua vez, a empresa Sete internacional I  transferiu para as SPEs,  

nas quais tem participação, o montante de R$1.435.347.784,00 (um bi lhão 

quatrocentos e tr inta e cinco milhões trezentos e quarenta e sete mil 

setecentos e oitenta e quatro reais),  assim distribuídos:  

Sete Holding Gmbh R$ 9.394.558.465 Sete Internacional I
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Sete Internacional I

R$ 183.071.666,00
Arpoador

R$ 151.949.087,00
Copacabana

R$ 123.468.763,00
Grumari

R$ 79.084.239,00
Ipanema

R$ 66.759.517,00
Leblon

R$ 62.130.526,00
Leme

R$ 150.946.221,00
Urca

R$ 111.487.872,00
Guarapari

R$ 31.509.376,00
Bracuhy

R$ 1.870.440,00
Portogalo

R$ 126.372.692,00
Odina

R$24.076.543,00
Pituba

R$ 19.327.105,00
Boipeba

R$ 41.200.418,00
Frade

R$ 13.927.506,00
Camburi

R$ 7.987.118,00
Itaoca

R$ 87.743.391,00
Cassino

R$ 25.854.499,00
Curumim

R$ 30.399.551,00
Salinas

R$ 96.181.253,00
Joatinga
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vi. Passivo e Patrimônio Líquido: 

O total do Passivo Exigível  e Patrimônio Líquido da recuperanda,  

em setembro de 2016, somava $ 4.853.381.417 (quatro bi lhões oitocentos e 

cinquenta e três milhões trezentos e oi tenta e um mi l e quatrocentos e 

dezessete dólares) e as contas do Passivo Circulante foram as que 

apresentaram a variação mais signif icativa em relação as demais,  com aumento 

de 66,13% (sessenta e seis inteiros e treze centésimos por cento).  

 

Sete Internacional I 

DESCRIÇÃO jan/16 set/16 (AH)%  

Assessoria Jurídica $182.522  $344.114  88,53% 

Auditoria $74.258  $118.537  59,63% 

Terceirizados $124.811  $160.175  28,33% 

Outras despesas $1.897  $14.249  651,21% 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE $383.488  $637.075  66,13% 

Partes relacionadas $28.187.459  $28.187.459  0,00% 

Empréstimos de acionistas $633.033.541  $633.033.541  0,00% 

Custo dos empréstimos -$11.920.937  -$11.468.738  -3,79% 

Juros sobre o empréstimo de acionista $134.476.838  $160.944.191  19,68% 

Empréstimo de Luce Venture $46.509.686  $46.509.686  0,00% 

Juros sobre o empréstimo de Luce Venture $781.130  $2.369.428  203,33% 

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE $831.067.718  $859.575.568  3,43% 

Ações ordinárias $45.991  $45.991  0,00% 

Capital social $3.515.341.118  $3.515.341.118  0,00% 

Resultado acumulado $305.202.619  $305.202.619  0,00% 

Resultado do período $21.896.166  $172.579.045  688,17% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO $3.842.485.895  $3.993.168.774  3,92% 

TOTAL DO PASSIVO E PL $4.673.937.101  $4.853.381.417  3,84% 

Tabela 25: Variação do Passivo Exigível e Patrimônio Líquido da Sete Internacional I 

 

 

 

 

 



 

 
 

Página 69 de 103 
 

www.licksassociados.com.br   

III. Relação de Credores: 

Foi apresentada a seguinte relação de credores da Sete 

internacional I:  

Classe Credor CNPJ Crédito 

Classe I STOCCHE, FORBES, PADIS, FILIZZOLA 17.073.496/0001-26 BRL 375.152,92 

Classe I CERHA HEMPEL SPIEGELFELD 
HLAWATI 

00.000.000/0000-00 EUR 31.374,04 

Classe I DAVIS POLK & WARDWELL 
CONSULTORES 

14.255.315/0001-94 USD 20.573,23 

Classe I SERGIO BERMUDES ADVOGADOS 35.789.304/0001-64 BRL 4.690,08 

Classe II FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 1.037.077.998,03 

Classe II BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 242.545.776,73 

Classe II BANCO BRADESCO S.A., GRAND 
CAYMAN BRANCH 

N/A USD 121.964.627,69 

Classe II BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
GRAND CAYMAN BRANCH 

N/A USD 121.964.627,69 

Classe II BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU 
BRANCH 

N/A USD 104.842.975,88 

Classe III FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 2.320.928.432,81 

Classe III BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 554.036.638,83 

Classe III Sete Brasil Participações S.A. 13.127.015/0001-67 BRL 1.818.553.518,63 

Classe III BANCO BRADESCO S.A., GRAND 
CAYMAN BRANCH 

N/A USD 278.512.717,10 

Classe III BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 
GRAND CAYMAN BRANCH 

N/A USD 278.512.717,10 

Classe III BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU 
BRANCH 

N/A USD 231.483.413,13 

Classe III LUCE VENTURE CAPITAL - DRILLING 
SERIES 

N/A USD 48.924.680,13 

Classe III SEAWORTHY INVESTMENT GMBH¹ N/A USD 27.647.459,17 

Classe III STANDARD CHARTERED BANK N/A USD 1.323.126,31 

Classe III Deutsche Bank Trust Company 
America 

N/A USD 118.191,03 

Classe III FTI CONSULTORIA LTDA 07.174.869/0001-00 BRL 323.537,39 

Classe III INTRALINKS SERVICOS DE 
INFORMATICA 

11.284.303/0001-08 BRL 48.605,56 

Classe III TAXCOACH WIRTSCHAFTSPRUFUNG 
UND 

00.000.000/0000-00 EUR 7.620,04 
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6. Sete International Two GmbH: 

i. Qualificação: 

A Sete International  Two GmbH é sociedade consti tuída sob as 

leis da Áustr ia,  com registro na Corte Comercial de Viena sob o nº FN 416453 g, 

inscr ita no CNPJ/MF sob o nº 20.517.195/0001-59, com sede formal em 

Parkr ing 2,  1010 Viena, e pr incipal estabelecimento na Rua Humaitá, nº 275,  

salas 802 e 902, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

ii. Quadro Social:  

O quadro social da Sete International Two GmbH é constituído 

por apenas um sócio,  Sete Holding GmbH, da seguinte maneira:  
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iii. Objeto: 

A Sociedade tem por objeto social:  (a) compra, venda e gestão 

de ativos, l imitadas às participações nas sociedades: (i )  Comandatuba Dril l ing 

B.V (Nº Ft 54933722); ( i i)  Interlagos Dri l l ing B.V (Nº Ft 54934737); ( i i i )  Itapema 

Dril l ing B.V (Nº Ft 54934222);  ( iv) I taunas Dril l ing B.V (Nº Ft 54932408); (v) 

Inatinga Dril l ing B.V (Nº Ft 56003560); (vi) Marambaia Dril l ing B.V (Nº Ft 

52671798);  (vii )  Sahy Dri l l ing B.V (Nº Ft 54936381); (v ii i )  Siry Dri l l ing B.V (Nº Ft 

54932459); (b) A cooperação e a administração das sociedades mencionadas no 

item (a);  (c) compra, gestão, exploração,  gravame e disposição de direi tos de 

propriedade, inclusive de propriedade intelectual  e capital  de investimento; (d) 

a colocação à disposição ou a garantia da preparação à disposição de 

empréstimos,  em particular, porém não exclusivamente, de empréstimos a 

sociedades f i l iadas e/ou a sociedades col igadas ou a sociedades, nas quais a 

Sociedade detém uma participação, assim como o levantamento ou a garantia 

do levantamento de empréstimos. 

 

I. Análise Financeira do ano de 2015: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo; e 

v.  Passivo Exig ível e Patrimônio l íquido. 
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i. Receitas Financeiras: 

A empresa Sete Internacional  I I  não possui  ativ idades 

operacionais, sendo suas receitas advindas unicamente de operações 

f inanceiras. Ao término do ano de 2015, a recuperanda auferiu em receitas 

f inanceiras € 1.469.143 (um mi lhão quatrocentos e sessenta e nove mil cento e 

quarenta e três euros):  

Descrição Dez/15 

Receita de juros empréstimo para controlada € 1.463.793 

Ganhos cambiais sobre reavaliação € 5.350 

Receitas totais € 1.469.143 

Tabela 26: Receitas do ano de 2015 – Sete Internacional II 

ii. Despesas: 

As despesas da recuperanda, no ano de 2015, total izaram 

€241.994 (duzentos e quarenta e um mil novecentos e noventa e quatro euros),  

somado a esta despesa há um estorno de despesas legais,  conforme se verif ica 

em tabela abaixo:  

 

Descrição Dez/15 

Taxa de administração -€ 45.480 

Taxa de auditoria -€ 40.000 

Honorários de consultoria -€ 541 
Taxas bancárias -€ 3.638 

Despesas legais € 101.484 

Outras Despesas -€ 258.919 

Imposto de Renda -€ 250 

Despesas totais -€ 241.994 

Tabela 27: Despesas do ano de 2015 – Sete Internacional II 

 

iii. Resultado do período: 

Ao término do ano de 2015, ver if ica-se que o resultado 

alcançado pela recuperanda foi positivo em € 1.221.799 (um milhão duzentos e 

vinte e um mil  setecentos e noventa e nove euros).  
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iv. Ativo: 

Em análise ao Balanço Patrimonial da recuperanda, ver if ica-se 

que, ao f inal  do ano de 2015, o saldo total de Ativos era de € 24.936.715 (vinte 

e quatro milhões novecentos e trinta e seis mil e setecentos e quinze euros),  e 

as contas do ativo não circulante correspondem a 99,93% (noventa e nove 

inteiros noventa e três centésimos por cento) do total,  conforme quadro 

abaixo:  

Sete Internacional II 

DESCRIÇÃO dez/15 (AV)% 

Caixa e equivalentes de caixa € 18.063 0,07 
ATIVO CIRCULANTE € 18.063 0,07 

Investimentos € 591.079 2,37 

Empréstimo à controlada € 24.126.781 96,75 

Juros sobre o empréstimo à controlada € 200.791 0,81 

ATIVO NÃO CIRCULANTE € 24.918.652 99,93 

ATIVO TOTAL € 24.936.715 100,00 

Tabela 28: Ativo – Sete Internacional II 

 

v. Passivo Exigível e Patrimônio Líquido: 

Ao final  do mês de dezembro do ano de 2015, a recuperanda 

somava em seu Passivo exigível e Patr imônio Líquido € 24.936.715 (vinte e 

quatro milhões novecentos e tr inta e seis mil e setecentos e quinze euros) e o 

Patr imônio Líquido corresponde a 99,63% (noventa e nove inteiros e sessenta e 

três centésimos por cento) em relação ao total ,  de acordo com quadro abaixo:  

Sete Internacional II 

DESCRIÇÃO dez/15 (AV)% 

Taxa de administração € 91.681 0,37 

PASSIVO CIRCULANTE € 91.681 0,37 

Capital social € 23.735.000 95,18 

Resultado Acumulado -€ 111.765 -0,45 

Resultado do Período € 1.221.799 4,90 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO € 24.845.034 99,63 

TOTAL PASSIVO E PL € 24.936.715 100,00 

  Tabela 29: Passivo e Patrimônio Líquido – Sete Internacional II  
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II. Análise Financeira do ano de 2016: 

Em anál ise aos documentos recebidos, foram elaborados os estudos 

contábeis e f inanceiros evidenciados nos tópicos a seguir:  

i .  Receitas f inanceiras;  

i i .  Despesas;  

i i i .  Resultado do período;  

iv.  Ativo;  

v.  Investimentos nas SPEs; e 

vi.  Passivo Exig ível e Patrimônio Líquido 

 

i. Receitas Financeiras: 

No ano de 2016, a recuperanda Sete Internacional I I  obteve 

receitas f inanceiras advindas de juros sobre empréstimos e ganhos cambiais 

sobre reavaliação. 

 

Gráfico 27: Receitas Financeiras Sete Internacional II 
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A receita acumulada pela empresa Sete Internacional I I ,  no ano 

de 2016, soma € 1.164.830 (um milhão cento e sessenta e quatro mil e 

oi tocentos e tr inta euros).  

 

Gráfico 28: Receita acumulada Sete Internacional II  

 

ii. Despesas: 

Em anál ise à Demonstração de Resultado do Exercício da 

recuperanda, é possível verif icar que, no período de janeiro a setembro de 

2016, a despesa mais relevante da empresa se refere a taxa de administração.  

 

Gráfico 29: Despesas Mensais Sete Internacional II 
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A despesa acumulada da Sete Internacional II  soma € 55.154 

(c inquenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro euros).  

 

 

Gráfico 30: Despesa Acumulada Sete Internacional II 

 

iii. Resultado do período: 

No período de janeiro a setembro de 2016, a empresa alcançou 

resultado positivo em todos os meses analisados.  

 

 

Gráfico 31: Resultado Mensal Sete Internacional II 

 

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16

Despesa Acumulada

-1,76%
-18,93%

14,68%
6,75% -2,44%

6,78% 0,58% -3,75%

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16

Evolução do Resultado Mensal

Variação %



 

 
 

Página 77 de 103 
 

www.licksassociados.com.br   

O resultado acumulado pela recuperanda, no ano de 2016, soma 

€ 1.109.676 (um milhão cento e nove mil  e seiscentos e setenta e seis euros).  

 

Gráfico 32: Resultado Acumulado Sete Internacional II 

 

iv. Ativo: 

O total de Ativos da recuperanda,  no f im de setembro, somava 

€26.095.057 (vinte e seis milhões noventa e cinco mil  e cinquenta e sete 

euros), com variação de 4,15% (quatro inteiros e quinze centésimos por cento) 

se confrontado com janeiro de 2016. 

O ativo mais expressivo da recuperanda é o saldo de 

empréstimos à controlada com o valor  de € 24.137.559 (vinte e quatro milhões 

cento e trinta e sete mi l quinhentos e c inquenta e nove euros).  

 

Sete Internacional II 

DESCRIÇÃO jan/16 set/16 (AH)% 

Caixa e equivalentes de caixa € 1.694 € 798 -52,90% 

ATIVO CIRCULANTE € 1.694 € 798 -52,90% 

Investimentos € 591.079 € 591.079 0,00% 

Empréstimo à controlada € 24.126.781 € 24.137.559 0,04% 

Juros sobre o empréstimo à controlada € 335.995 € 1.365.621 306,44% 

ATIVO NÃO CIRCULANTE € 25.053.855 € 26.094.260 4,15% 

ATIVO TOTAL € 25.055.549 € 26.095.057 4,15% 

Tabela 30: Variação do Ativo da Sete Internacional II 

Resultado Acumulado
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v. Investimentos nas SPEs: 

Até dezembro de 2015, a Sete internacional I I  Gmbh tinha 

registrado o recebimento de R$ 159.594.703 (cento e cinquenta e nove milhões 

quinhentos e noventa e quatro mil setecentos e três reais) de sua controladora 

Sete Holding Gmbh. 

 

Por sua vez, a empresa Sete internacional  I I  Gmbh transferiu para 

as SPEs, nas quais tinha participação, o montante de R$ 85.279.595,00 (oitenta 

e cinco milhões duzentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e cinco 

reais),  assim distr ibuídos:  

 

Sete Holding Gmbh R$ 159.594.793,00 Sete Internacional Two

Sete Internacional II

R$ 56.417.125,00

Marambaia

R$ 1.855.837,00

Interlagos

R$ 8.119.325,00

Itapema

R$ 8.147.207,00

Comandatuba 

R$ 3.497.390,00

Itauna

R$ 4.891.867,00

Siri

R$ 2.350.845,00

Sahy
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vi. Passivo e Patrimônio Líquido: 

O total do Passivo Exigível  e Patrimônio Líquido da recuperanda,  

em setembro de 2016, somava € 26.095.057 (vinte e seis milhões noventa e 

cinco mil  e cinquenta e sete euros) e as contas do Passivo Circulante foram as 

que apresentaram a variação mais signif icativa em relação as demais com 

aumento de 36,84% (trinta e seis inteiros e oitenta e quatro centésimos por 

cento).  

Sete Internacional II 

DESCRIÇÃO jan/16 set/16 (AH)% 

Taxa de administração € 82.060 € 112.293 36,84% 

PASSIVO CIRCULANTE € 82.060 € 112.293 36,84% 

Capital social € 23.735.000 € 23.763.054 0,12% 

Resultado Acumulado € 1.110.034 € 1.110.034 0,00% 

Resultado do Período € 128.455 € 1.109.676 763,86% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO € 24.973.489 € 25.982.764 4,04% 

TOTAL PASSIVO E PL € 25.055.549 € 26.095.057 4,15% 

Tabela 31: Variação do Passivo Exigível e Patrimônio Líquido da Sete Internacional I 

 

III. Relação de Credores: 

Foi apresentada a seguinte relação de credores da Sete 

internacional I I:  

Classe Credor CNPJ Crédito 

Classe II BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 33.743.513,83 

Classe II BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU 
BRANCH 

N/A USD 33.743.513,83 

Classe II FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 103.146.561,17 

Classe III BANCO DO BRASIL SA LONDON 
BRANCH 

N/A USD 169.239.366,44 

Classe III BANCO ITAÚ BBA S.A., NASSAU 
BRANCH 

N/A USD 169.239.366,44 

Classe III FUNDO DE GARANTIA PARA A 
CONSTRUÇÃO NAVAL 

00.360.305/0001-04 BRL 517.285.793,17 

Classe III TAXCOACH WIRTSCHAFTSPRUFUNG 
UND 

N/A EUR 2.215,20 
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7. Sociedades de Propósito Específico-SPE e Sondas: 

As Sociedades de Propósito Específ ico foram constituídas na 

Holanda com o objetivo de possibi l i tar a construção das 28 (vinte e oito) 

sondas contratadas pela Petrobrás e uma sonda adicional,  previstas no Plano 

de Negócio do Grupo Sete Brasil .  São proprietárias diretas dos ativos 

responsáveis pela construção e afretamento das sondas de perfuração.  

Para a construção das sondas de seu atual portfól io, a 

Companhia f irmou Contratos de Engineering, Procurement and Construction 

Contracts (EPCs), na modalidade single point responsibil i ty turn key lump sum ,  

com cinco diferentes estaleiros no Brasil:  7 (sete) contratos com o Estaleiro 

Atlântico Sul  (EAS),  6 (seis) contratos com o Estaleiro BrasFels,  6 (seis) 

contratos com o Estaleiro Enseada Indústria Naval (EEP), 7 (sete) contratos com 

o Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) e 3 (três)  contratos com o Estaleiro Rio Grande 

(ERG2).  Esses contratos se caracterizam pelo fato dos estaleiros serem 

responsáveis pela implantação do projeto, a preço f ixo e prazo determinado. 

As SPEs f irmaram contratos individuais de Construction 

Management Agreement  (CMA) com a f inal idade de acompanhamento da 

construção das sondas com a Petrobras (CMA Petrobras), com os operadores 

das sondas (CMA Operador) e com a própria Sete Brasil  Participações S.A (CMA 

Sete).  Além disso, para regular a relação entre o CMA Petrobras e o CMA 

Operadorm foi celebrado entre as SPEs, Petrobras e cada um dos operadores 

um Coordination Agreement .   

O avanço f ísico das 17 sondas que iniciaram construção varia de 

4,78% a 89,96%. Estima-se que o investimento necessário para f inalizar as 12 

(doze) sondas pr ioritárias é de aproximadamente USD 6.000.000.000,00 (seis 

bi lhões de dólares norte-americanos).  
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Foram firmados Contratos de Prestação de Serviços entre a 

Petrobras e uma sociedade controlada pelo operador e sediada no Brasil  com 

expertise em operação de sondas. Além disso, cada sonda possui um Contrato 

de Afretamento, assinado entre a Petrobras, que f igura como contratante, e 

cada SPE.   

A Sete International One GmbH ou a Sete International Two 

GmbH são sócias controladoras das SPEs possuindo partic ipação de 100% na 

Cassino Dril l ing B.V, Curumim Dril l ing B.V, Salinas Dri l l ing B.V e Joatinga 

Dril l ing B.V (esta sonda não possui contrato com a Petrobras), e participação 

que varia entre 70% e 85% nas demais.  Quanto à estas,  os restantes das 

participações pertencem às seguintes empresas:  

(a)  Petrobras Netherlands B.V – é uma subsidiária integral  

da Petrobras sediada na Holanda. 

 

(b)  Seabras Rig Holding GmbH (Seadri l l )  – A Seadril l  

Serviços de Petróleo Ltd.  é subsidiár ia integral da 

companhia norueguesa Seadril l  Ltd.  

 

(c)  Seaworthy Investment GmbH (Atlas Serviços de 

Perfuração Ltda.)  – é uma empresa formada pela sociedade 

da Etesco Óleo e Gás Ltda. e OAS Óleo e Gás S.A.  

 

(d)  Neptune Dril l ing Cöoperatief U.A.(Odebrecht Oil  & Gas 

S.A.) – é subsidiár ia integral da Odebrecht Oil  & Gas S.A.–

OOG (Grupo Odebrecht).  
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(e)  Odfjell  B.V.  (Odfjel l ) – A Odfjel l  é uma empresa 

pertencente a Odfjel l  Dri l l ing Ltda. A Odfjell  Galvão 

Perfurações Ltda.  

 

(f)  Angra Participações B.V.(Grupo Queiroz Galvão-QGOG) – A 

Angra Participações é subsidiária integral da QGOG 

Constelation S.A.  

 

(g)  Domain Marine Cöoperatief U.A.  (Grupo Petroserv) – A 

Domain Marine é a subsidiária integral  da Ventura 

Petróleo S.A. A Petroserv S.A.  

 

i. Copacabana Drilling B.V.: 

A Copacabana Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International  One GmbH com 85% da participação. A Petrobrás Netherlands 

B.V. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Atlântico Sul-EAS. O tipo de sonda 

é um Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 49,24%, com valor de custo de 

R$ 1.409.915.000,00 (um bi lhão quatrocentos e nove milhões novecentos e 

quinze mi l reais).  

A data prevista para entrega é fevereiro de 2016. A data l imite é 

janeiro de 2018.  
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ii. Grumari Drilling B.V.: 

A Grumari Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International  One GmbH com 85% da participação. A Petrobrás Netherlands 

B.V. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Atlântico Sul-EAS. O tipo de sonda 

é um Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 38,11%, com valor de custo de 

R$ 1.308.428.000,00 (um bilhão trezentos e oito milhões quatrocentos e vinte e 

oi to mil reais).  

A data prevista para entrega é julho de 2016. A data l imite é 

julho de 2018.  

 

iii. Ipanema Drilling B.V.: 

A Ipanema Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International  One GmbH com 85% da participação. A Petrobrás Netherlands 

B.V. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Atlântico Sul-EAS. O tipo de sonda 

é um Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 23,38%, com valor de custo de 

R$ 954.089.000,00 (novecentos e c inquenta e quatro milhões oitenta e nove mil 

reais).  

A data prevista para entrega é março de 2017. A data l imite é 

março de 2019. 
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iv. Leblon Drilling B.V.: 

A Leblon Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International  One GmbH com 85% da participação. A Petrobrás Netherlands 

B.V. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Atlântico Sul-EAS. O tipo de sonda é 

um Navio-Sonda. 

O avanço f ís ico, atualmente, é de 13,98%, com valor de custo de 

R$813.327.000,00 (oitocentos e treze milhões trezentos e vinte e sete mil 

reais).  

A data prevista para entrega é novembro de 2017. A data l imite é novembro de 

2019. 

 

v. Leme Drilling B.V.: 

A Leme Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International  One GmbH com 85% da participação. A Petrobrás Netherlands 

B.V. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Atlântico Sul-EAS. O tipo de sonda 

é um Navio-Sonda. 

Não há informações sobre avanço f ís ico atual. O valor  de custo é 

de R$ 756.345.000,00 (setecentos e c inquenta e seis milhões trezentos e 

quarenta e cinco mil  reais).  

A data prevista para entrega é julho de 2018. A data l imite é 

junho de 2020. 
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vi. Joatinga Drilling B.V.: 

A Joatinga Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 100% da participação. Não possui Contrato com a 

Petrobrás.  

Tem contrato com o Estaleiro Atlântico Sul-EAS. O tipo de sonda 

é um Navio-Sonda. 

Não há informações sobre avanço f ís ico atual. O valor  de custo é 

de R$ 672.144.000,00 (setecentos e setenta e dois milhões cento e quarenta e 

quatro mil  reais).  

 

vii. Urca Drilling B.V.: 

A Urca Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Queiroz Galvão Óleo e Gás 

S.A. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro BrasFELS. O tipo de sonda é semi-

submersível .  

O avanço f ísico, atualmente, é de 89,96%, com valor de custo de 

R$ 2.587.132.000,00 (dois bi lhões quinhentos e oitenta e sete milhões cento e 

trinta e dois mil reais).  

A data prevista para entrega é dezembro de 2015. A data l imite é 

dezembro de 2018. 

 

viii. Frade Drilling B.V.: 

A Frade Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Petroserv S.A detém os 

15% restantes.  
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Tem contrato com o Estaleiro BrasFELS. O tipo de sonda é semi-

submersível .  

O avanço f ísico, atualmente, é de 69,09%, com valor de custo de 

R$ 2.230.922.000,00 (dois bilhões duzentos e trinta mi lhões novecentos e vinte 

e dois mil  reais).  

A data prevista para entrega é dezembro de 2016. A data l imite é 

dezembro de 2019. 

 

ix. Bracuhy Drilling B.V.: 

A Bracuhy Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Queiroz Galvão Óleo e Gás 

S.A. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro BrasFELS. O tipo de sonda é semi-

submersível .  

O avanço f ísico, atualmente, é de 41,90%, com valor de custo de 

R$ 1.516.678.000,00 (um bilhão quinhentos e dezesseis milhões seiscentos e 

setenta e oito mil reais).  

A data prevista para entrega é agosto de 2017. A data l imite é 

julho de 2020.  

 

x. Portogalo Drilling B.V.: 

A Portogalo Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Petroserv S.A detém os 

15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro BrasFELS. O tipo de sonda é semi-

submersível .  
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O avanço f ísico, atualmente, é de 20,21%, com valor de custo de 

R$ 1.278.660.000,00 (um bilhão duzentos e setenta e oito milhões seiscentos e 

sessenta mil reais).  

A data prevista para entrega é abri l  de 2018. A data l imite é 

março de 2021. 

 

xi. Mangaratiba Drilling B.V.: 

A Mangaratiba Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Queiroz Galvão Óleo e Gás 

S.A. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro BrasFELS. O tipo de sonda é semi-

submersível .  

O avanço f ísico atualmente é de 4,78%, com valor de custo de 

R$392.295.000,00 (trezentos e noventa e dois milhões duzentos e noventa e 

cinco mil  reais).  

A data prevista para entrega é dezembro de 2018. A data l imite é 

novembro de 2021. 

 

xii. Botinas Drilling B.V.: 

A Botinas Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Odebrecht Oil  & Gas S.A.  

detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro BrasFELS. O tipo de sonda é semi-

submersível .  

Não há informações sobre o avanço f ísico atual. O valor de custo 

é de R$ 385.082.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões oitenta e dois mil 

reais).  
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A data prevista para entrega é agosto de 2019. A data l imite é 

julho de 2022.  

 

xiii. Arpoador Drilling B.V.: 

A Arpoador Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International  One GmbH com 85% da participação. A Petrobrás Netherlands 

B.V. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Jurong Aracruz-EJA. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 84,76%, com valor de custo de 

R$ 2.526.655.000,00 (dois bi lhões quinhentos e vinte e seis milhões seiscentos 

e cinquenta e cinco mil reais).  

A data prevista para entrega é junho de 2015. A data l imite é 

maio de 2017. 

 

xiv. Guarapari Drilling B.V.: 

A Guarapari Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 80% da participação. A Odfjel l  Galvão Perfurações 

Ltda. detém os 20% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Jurong Aracruz-EJA. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 74,21%, com valor de custo de 

R$ 2.271.577.000,00 (dois bilhões duzentos e setenta e um milhões quinhentos 

e setenta e sete mil  reais).  

A data prevista para entrega é julho de 2016. A data l imite é 

julho de 2019.  
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xv. Camburi Drilling B.V.: 

A Camburi Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 70% da participação. A Seabras Rig Holding GmbH 

detém os 30% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Jurong Aracruz-EJA. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 60,33%, com valor de custo de 

R$ 1.367.122.000,00 (um bilhão trezentos e sessenta e sete milhões cento e 

vinte e dois mil reais).  

A data prevista para entrega é dezembro de 2016. A data l imite é 

dezembro de 2019. 

 

xvi. Itaoca Drilling B.V.: 

A Itaoca Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 80% da participação. A Odfjel l  Galvão Perfurações 

Ltda. detém os 20% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Jurong Aracruz-EJA. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 30,87%, com valor de custo de 

R$ 842.533.000,00 (oitocentos e quarenta e dois milhões quinhentos e trinta e 

três mil reais).  

A data prevista para entrega é maio de 2017. A data l imite é 

dezembro de 2019. 
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xvii. Ondina Drilling B.V.: 

A Ondina Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Odebrecht Oil  & Gas S.A.  

detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Enseada Indústr ia Naval. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 71,37%, com valor de custo de 

R$ 2.530.137.000,00 (dois bi lhões quinhentos e trinta milhões cento e trinta e 

sete mil reais).  

A data prevista para entrega é julho de 2016. A data l imite é 

julho de 2019.  

 

xviii. Pituba Drilling B.V.: 

A Pituba Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Odebrecht Oil  & Gas S.A.  

detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Enseada Indústr ia Naval. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

O avanço f ísico, atualmente, é de 27,59%, com valor de custo de 

R$ 1.504.755.000,00 (um bilhão quinhentos e quatro milhões setecentos e 

cinquenta e cinco mil reais).  

A data prevista para entrega é maio de 2017. A data l imite é 

abril  de 2020. 
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xix. Boipeba Drilling B.V.: 

A Boipeba Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 85% da participação. A Odebrecht Oil  & Gas S.A.  

detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Enseada Indústr ia Naval. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual.  O valor de custo 

é de R$ 908.157.000,00 (novecentos e oito milhões cento e cinquenta e sete 

mil reais).  

A data prevista para entrega é janeiro de 2018. A data l imite é 

dezembro de 2020. 

 

xx. Cassino Drilling B.V.: 

A Cassino Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 100% da participação.  

Tem contrato com o Estaleiro Rio Grande-ERG. O tipo de sonda é 

Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual. O valor de custo 

é de R$ 2.039.298.000,00 (dois bilhões tr inta e nove milhões duzentos e 

noventa e oito mil reais).  

A data prevista para entrega é maio de 2016. A data l imite é 

maio de 2019. 

 

xxi. Curumim Drilling B.V.: 

A Curumim Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 100% da participação.  
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Tem contrato com o Estaleiro Rio Grande-ERG. O tipo de sonda é 

Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual.  O valor de custo 

é de R$ 1.160.127.000,00 (um bi lhão cento e sessenta milhões cento e vinte e 

sete mil reais).  

A data prevista para entrega é março de 2017. A data l imite é 

fevereiro de 2020. 

 

xxii. Salinas Drilling B.V.: 

A Salinas Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International One GmbH com 100% da participação.  

Tem contrato com o Estaleiro Rio Grande-ERG. O tipo de sonda é 

Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual. O valor de custo 

é de R$ 670.103.000,00 (seiscentos e setenta milhões cento e três mil reais).  

A data prevista para entrega é novembro de 2017. A data l imite 

é outubro de 2020. 

 

xxiii. Marambaia Drilling B.V.: 

A Marambaia Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International Two GmbH com 85% da participação. A Petrobrás Netherlands 

B.V. detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Atlântico Sul-EAS. O tipo de sondas 

é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual. O valor de custo 

é de R$ 712.105.000,00 (setecentos e doze milhões cento e c inco mil reais).  
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A data prevista para entrega é dezembro de 2018. A data l imite é 

novembro de 2020. 

 

xxiv. Itaunas Drilling B.V.: 

A Itaunas Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International Two GmbH com 70% da participação. A Seabras Rig Holding GmbH 

detém os 30% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Jurong Aracruz-EJA. O tipo de 

sondas é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual.  O valor de custo 

é de R$ 765.744.000,00 (setecentos e sessenta e cinco milhões setecentos e 

quarenta e quatro mil reais).  

A data prevista para entrega é abri l  de 2018. A data l imite é 

março de 2021. 

 

xxv. Siri Drilling B.V.: 

A Siri  Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International Two GmbH com 80% da participação. A  Odfjel l  Galvão Perfurações 

Ltda detém os 20% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Jurong Aracruz-EJA. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual.  O valor de custo 

é de R$ 703.724.000,00 (setecentos e três milhões setecentos e vinte e quatro 

mil reais).  

A data prevista para entrega é dezembro de 2018. A data l imite é 

novembro de 2021. 
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xxvi. Sahy Drilling B.V.: 

A Sahy Dri l l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International Two GmbH com 70% da participação. A Seabras Rig Holding GmbH 

detém os 30% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Jurong Aracruz-EJA. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual.  O valor de custo 

é de R$ 696.243.000,00 (seiscentos e noventa e seis  milhões duzentos e 

quarenta e três mil reais).  

A data prevista para entrega é maio de 2019. A data l imite é 

julho de 2022.  

 

xxvii. Interlagos Drilling B.V.: 

A Interlagos Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International  Two GmbH com 85% da participação. A Odebrecht Oi l  & Gas S.A.  

detém os 15% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Enseada Indústr ia Naval. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual.  O valor de custo 

é de R$ 577.986.000,00 (quinhentos e setenta e sete milhões novecentos e 

oi tenta e seis mil reais).  

A data prevista para entrega é setembro de 2018. A data l imite é 

agosto de 2021. 
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xxviii. Itapema Drilling B.V.: 

A Itapema Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International Two GmbH com 75% da participação. A Seaworthy Investment 

GmbH detém os 25% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Enseada Indústr ia Naval. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico.  O valor de custo é de 

R$ 448.198.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito milhões cento e noventa e 

oi to mil reais).  

A data prevista para entrega é maio de 2019. A data l imite é 

abril  de 2022. 

 

xxix. Comandatuba Drilling B.V.: 

A Comandatuba Dril l ing B.V.,  tem como sócia controladora a Sete 

International Two GmbH com 75% da participação. A Seaworthy Investment 

GmbH detém os 25% restantes.  

Tem contrato com o Estaleiro Enseada Indústr ia Naval. O tipo de 

sonda é Navio-Sonda. 

Não há informações sobre o avanço f ísico atual.  O valor de custo 

é de R$ 415.959.000,00 (quatrocentos e quinze milhões novecentos e c inquenta 

e nove mil reais).  

A data prevista para entrega é janeiro de 2020. A data l imite é 

dezembro de 2022. 
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8. Contratos e Garantias: 

i. Debêntures: 

A Sete Brasil  Partic ipações S.A emitiu,  em 01 de fevereiro de 

2013, 1.850 debêntures simples, em série única, da espécie com garantia real,  

não conversíveis em ações, com valor unitár io de um milhão de reais.  

O agente f iduciário e representante dos debenturistas é a 

Pavarini  Distribuidora de Tí tulos e Valores Mobiliár ios LTDA.  

A Sete International One GmbH atua como interveniente 

anuente. As intervenientes garantidoras são a Itapema Dril l ing B.V e a 

Comandatuba Dri l l ing B.V.  

A distribuição das debêntures foi feita de maneira privada,  sem 

intermediação de instituições integrantes do sistema de distr ibuição de valores 

mobiliários.  

Os recursos captados foram util i zados para o f inanciamento do 

projeto Sondas.  

 

ii. Bridges ou Empréstimos Ponte: 

O bridge ou empréstimo ponte se trata de empréstimo 

emergencial ou não, de curto ou médio prazo, que vigorará até que seja 

l iberado o “empréstimo definit ivo”, normalmente de prazo mais longo e de 

valor maior. É l iquidado automaticamente quando o “empréstimo definit ivo” é 

l iberado.  

O Grupo Sete Brasil  celebrou seis br idges com objetivo de 

f inanciar o Projeto Sondas.  
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a) Bridge 1: 

Empréstimos ponte captados pelas SPEs Copacabana Dril l ing B.V, 

Grumari  Dri l l ing B.V.,  Ipanema Dri l l ing B.V.,  Leblon Dri l l ing B.V.,  Leme Dri l l ing 

B.V nos valores de USD 57.140.000,00, total izando USD 285.700.000,00, junto 

ao Banco Itaú BBA S.A, Nassau Branch e ao Banco do Brasil  S .A, London Branch,  

f igurando a Sete International One GmbH e a Sete Brasil  Participações S.A como 

fiadoras f inanceiras.  

O Fundo de Garantia para a Construção Naval,  em contratos de 

f ianças, obrigou-se a emitir cartas de f iança em favor dos Bancos Mutuantes no 

valor de 50% do saldo devedor. Além disso, as SPEs apresentam como 

contragarantias, caso ocorra o vencimento antecipado do Contrato de 

Financiamento e este se torne integralmente exig ível ,  a cessão do Contrato de 

EPC e cessão de créditos decorrentes dos contratos de afretamentos, mas 

apenas os que não se encontram onerados em favor dos Bancos mutuantes.  

As SPEs celebraram contrato de Cessão Fiduciária e Cessão 

Condicional em Garantia de Contratos do Projeto junto ao Banco do Brasil  S .A 

London Branch e ao Banco I taú  BBA S.A, Nassau Branch, no qual cederam a 

posição contratual e a total idade dos respectivos direitos com relação a cada 

um dos Contratos do Projeto celebrados com a Petrobras, sendo condição 

suspensiva o inadimplemento em qualquer dos contratos cedidos ou de 

f inanciamento. Cederam e transferiram ainda a propriedade f iduciária, o 

domínio resolúvel e a posse direta e indireta de todos os direitos creditórios de 

que são ti tulares decorrentes dos contratos do projeto e das apól ices de 

seguros a eles relacionados.  

Além dessas garantias,  houve a Escritura de Penhor de Direitos e 

Ações das SPEs.  
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b) Bridge 2: 

Empréstimos ponte captados pelas SPEs Arpoador Dri l l ing B.V. 

(USD 248.780.000,00), Boipeba Dril l ing B.V. (USD 43.080.000,00),  Bracuhy 

Dril l ing B.V. (USD 30.000.000,00), Camburi  Dri l l ing B.V. (USD 86.020.000,00), 

Cassino Dril l ing B.V. (USD 152.868.000,00),  Curumim Dril l ing B.V. (USD 

95.800.000,00), Frade Dri l l ing B.V. (USD 40.000.000,00),  Guarapari Dri l l ing B.V. 

(USD 178.080.000,00), Itaoca Dril l ing B.V. (USD 68.500.000,00), Ondina Dril l ing 

B.V. (USD 197.120.000,00), Pituba Dril l ing B.V. (USD 43.080.000,00), Portogalo 

Dril l ing B.V. (USD 30.000.000,00), Sal inas Dril l ing B.V. (USD 82.200.000,00) e 

Urca Dri l l ing B.V. (USD 305.860.000,00), total izando o valor de USD 

1.601.388.000,00 (um bilhão seiscentos e um milhões trezentos e oi tenta e oito 

mil dólares norte-americanos), junto ao Banco Bradesco Bbi  S .A.,  ao Banco 

Votorantim S.A.,  Nassau Branch,  ao Banco Do Brasil  S.A.,  London Branch e ao 

Banco Santander (Brasil ) S .A.  f igurando a Sete International One GmbH e a Sete 

Brasil  Participações S.A como fiadoras f inanceiras.  

 

O contrato f irmado pela Guarapari  Dril l ing B.V.,  f igura como SPC 

garantidora a Itaoca Dril l ing B.V.,  e o contrato f irmado pela Itaoca Dril l ing B.V.,  

f igura como SPC garantidora a Guarapari  Dri l l ing B.V. 

 

O Fundo de Garantia para a Construção Naval,  em contratos de 

f ianças, obrigou-se a emitir cartas de f iança em favor dos Bancos Mutuantes no 

valor de 50% do saldo devedor. Além disso, as SPEs dão como contragarantias, 

caso ocorra o vencimento antecipado do Contrato de Financiamento e este se 

torne integralmente exig ível,  a cessão do Contrato de EPC e cessão de créditos 

decorrentes dos contratos de afretamentos, mas apenas os que não se 

encontram onerados em favor dos Bancos mutuantes.  
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As SPEs ainda celebraram contrato de Cessão Fiduciária e Cessão 

Condicional  em Garantia de Contratos do Projeto junto ao Banco Bradesco Bbi  

S.A.,  ao Banco Votorantim S.A.,  Nassau Branch,  ao Banco Do Brasil  S.A.,  London 

Branch e ao Banco Santander (Brasil ) S.A.,  no qual  cederam a posição 

contratual e a total idade dos respectivos direitos com relação a cada um dos 

Contratos do Projeto celebrados com a Petrobras, sendo condição suspensiva o 

inadimplemento em qualquer dos contratos cedidos ou de f inanciamento. 

Cederam e transfer iram ainda a propriedade f iduciária, o domínio resolúvel e a 

posse direta e indireta de todos os direitos creditórios de que são titulares 

decorrentes dos contratos do projeto e das apólices de seguros a eles 

relacionados.  

 

Além dessas garantias, houve ainda a Escri tura de Penhor de 

Direitos e Ações das SPEs.  

 

c) Bridge 3: 

Empréstimo Ponte, já executado, captado por Sete International 

One GmbH, no valor de USD 1.250.000.000 (um bilhão duzentos e cinquenta 

milhões de reais)  junto ao Sumitomo Mitsui  Banking Corporation, The Bank of 

Nova Scotia, Standard Charted Bank, Bradesco BBI S .A e City Bank, N.A., 

f igurando a Sete Brasi l  Participações S.A como fiadora.  

A Sete Brasil  Participações S.A f irmou contrato de Cessão 

Fiduciária em Garantia, no qual cedeu f iduciar iamente às instituições 

f inanceiras acima, os direitos detidos sobre todos e quaisquer recursos que 

venham a ser recebidos do FIP Sondas e demais acionistas no âmbito do 

aumento de capital e no âmbito de eventuais novos aumentos de capital  que 

venham a ser aprovados pelos acionistas, assim como quaisquer outros 
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recursos que venham a ser depositados por ela na Conta Vinculada, para que 

tenha recursos sufic ientes para honrar o valor total das Obrigações Garantidas 

nos termos do Contrato de Empréstimo. Além disso, os direitos detidos 

decorrentes da titular idade da Conta Vinculada e de todos e quaisquer recursos 

creditados na Conta vinculada, bem como os direitos sobre os reajustes 

monetários,  frutos e acessórios, incluindo eventuais aplicações f inanceiras 

realizadas com os recursos depositados na Conta Vinculada ou a eles relativos.  

 

d) Bridge 4: 

Empréstimo ponte captado pelas SPEs Comandatuba Dri l l ing B.V. 

(USD 34.000.000,00),  Inter lagos Dril l ing B.V (USD 37.000.000,00),  Itapema 

Dril l ing B.V. (USD 34.000.000,00), Itaunas Dril l ing B.V. (USD 95.835.000,00),  

Marambaia Dri l l ing B.V. (152.165.000,00),  Sahy Dril l ing B.V. (71.000.000,00) e 

Siri  Dri l l ing B.V. (USD 76.000.000,00), total izando o valor de USD 500.000.000 

(quinhentos milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco do Brasil  

S.A, London Branch e Itaú Unibanco S.A, Nassau Branch, f igurando como 

fiadoras f inanceiras a Sete international One GmbH e a Sete Brasil  

Participações S.A.  

A Itapema Dril l ing B.V. figura como garantidora da Comandatuba 

Dril l ing B.V. e a Inter lagos Dril l ing B.V. não possui outra garantia além da já 

citada.     

O Fundo de Garantia para a Construção Naval,  em contratos de 

f ianças f irmados com as SPEs Itapema Dril l ing B.V, Itaunas Dril l ing B.V, 

Marambaia Dri l l ing B.V.,  Sahy Dril l ing B.V. e Sir i  Dril l ing B.V.,  obrigou-se a 

emitir  cartas de f iança em favor dos Bancos Mutuantes no valor de 50% do 

saldo devedor. Além disso, as SPEs apresentam como contragarantias,  caso 

ocorra o vencimento antecipado do Contrato de Financiamento e este se torne 
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integralmente exigível,  a cessão do Contrato de EPC e cessão de créditos 

decorrentes dos contratos de afretamentos, mas apenas os que não se 

encontram onerados em favor dos Bancos mutuantes.  

Além dessas garantias, houve ainda a Escr itura de Penhor de 

Direitos e Ações das SPEs, exceto da Comandatuba Dri l l ing B.V. e da Marambaia 

Dril l ing B.V. 

 

e) Bridge 5: 

Empréstimo ponte captado pela SPE Joatinga Dri l l ing B.V.,  no 

valor  de USD 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões de dólares norte-

americanos), junto ao Standard Chartered Bank, f igurando como fiadoras 

f inanceiras a Sete international One GmbH e a Sete Brasil  Participações S.A.  

O Fundo de Garantia para a Construção Naval,  em contratos de 

f ianças, obrigou-se a emitir cartas de f iança em favor dos Bancos Mutuantes no 

valor de 50% do saldo devedor. Além disso, as SPEs apresentam como 

contragarantias, caso ocorra o vencimento antecipado do Contrato de 

Financiamento e este se torne integralmente exig ível ,  a cessão do Contrato de 

EPC e cessão de créditos decorrentes dos contratos de afretamentos, mas 

apenas os que não se encontram onerados em favor do Banco mutuante. 

Além dessas garantias, houve ainda a Escri tura de Penhor de 

Direitos e Ações das SPEs.  

 

f) Bridge 6: 

Empréstimo ponte captado pela Sete Investimentos I S.A.,  no 

valor  de USD 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares norte-
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americanos),  junto à Caixa Econômica Federal,  f igurando como fiadora a Sete 

Brasil  Participações S.A.  

Ficou acordado ainda a garantia de cessão f iduciár ia dos direitos 

de crédito,  atuais e futuros, decorrentes da Conta Desembolso/Pagamento e 

das Contas Vinculadas.  

 

9. Notas do Administrador judicial: 

i .  Os recursos captados no mercado pelas recuperandas foram 
destinados às Sociedades de Propósito Específ ico com o escopo 
de construção das Sondas contratadas pela Petrobras.  

i i .  A Sete Brasil  Participações S.A transferiu, dezembro de 2015, o 
valor de R$9.575.207.263 (nove bilhões quinhentos e setenta e 
cinco milhões duzentos e sete mil duzentos e sessenta e três 
reais),  para a Sete Holding GmbH. Deste montante,  parte foi 
repassado para a Sete International One GmbH, 
R$9.394.558.465,00 (nove bilhões trezentos e noventa e quatro 
milhões quinhentos e c inquenta e oi to mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais),  e parte para a Sete International  Two, 
R$ 159.594.793,00 (cento e cinquenta e nove milhões 
quinhentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e três 
reais).     

i i i .  A Sete International One GmbH transferiu o montante de 
R$1.435.347.784,00 (um bi lhão quatrocentos e tr inta e cinco 
milhões trezentos e quarenta e sete mil setecentos e oitenta e 
quatro reais) para as Sociedades de Propósito Específ ico a ela 
l igadas.  

iv.  A Sete International Two transferiu o montante de 
R$85.279.595,00 (oitenta e cinco milhões duzentos e setenta e 
nove mil quinhentos e noventa e cinco reais) para as Sociedades 
de Propósito Específ ico a ela l igadas.  
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v.  Estima-se que, para f inal izar a construção das 12 (doze) sondas 
tidas como prioritár ias,  é necessário o investimento de, 
aproximadamente, US$ 6 bi lhões. O prazo l imite para a entrega 
da primeira sonda (Arpoador) é em maio de 2017. 

vi.  As Sondas serão destinadas ao adimplemento dos contratos de 
afretamento f irmados com a Petrobras objetivando a exploração 
dos reservatórios de grandes proporções de petróleo e gás 
natural localizados na camada pré-sal .  

vi i .  Os contratos de afretamento preveem, no primeiro ano, taxas 
brutas diárias entre US$ 340 mil  e US$ 366 mil,  com prazo de 
duração de 15 (quinze) a 20 (vinte) anos.  

vii i .  Ressalta-se que as notícias de início de revalorização das ações 
da Petrobras no mercado de valores é um considerável passo 
para que a Recuperação Judicial do Grupo Sete Brasil  alcance 
seu êxito.  

 

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento.  

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2016. 
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