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INSTRUMENTO PARTMUIDRCONCILIAÇÃo  

Silo partes ("Pirtel) neste "Instrumento Participar de Conciliação" (instrumento"): 

	

1. 	Como devedoras: 

ÃO Ifájy_àçanianS,A,,_o_recumaçaiuti 	 sociedade por ações de capital 
fecha do,'Inscrita no CNPJ/MP sob o no 01.340.937/0001-79, com sede na Capital. 
do Estado de São Paulo, na Rila Gomes de Carvalho, n° 1.510, 19R andar, Vila 
Olímpia, CEP 0.4.547-005 (" SESA"); e. 

GAL.vAo PiurriciPAOF,35.A., em recuperação judicial, sociedade anônima de, capital 
fechado inscrita no CNPI sob o n° 11.284.210/0001-75, com sede na.Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, i? 1.510, 19rz andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("fialMet"..em conjunto com a GESA "Recuperapdas"). 

	

11. 	Como credor: 

onFJULQ_B_JÉÉM110...Q, Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula de 
'Identidade RG rils46186956,. inscrito *no CPF/M17  Sob.  o n2 0.01.506,266-06, 
residente e domiciliado na R Nao Cualberto Dos Santosn2..105, Belo floriaonte, 
EstadO de Minas Gerais ("Qedol. 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da. 7°- Vara Empresarial da Comarca 
da Capital do Estado do Rio de janeiro. (Processo n003715- 
69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 (" 	rRentp~~"); 

	

(E) 	O Credor foi devidamente iisrado no rol de credores apresentado pela Si. 
Administradora judicial, Aivarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista, pela quantia de R$ .154.637,49 ("Edital do Ar); 

(iii) Em 20.0.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
OCROO em que o plano de recuperação judicial ("MI foi aprovado pelamaimia 
'maciça dos'credOres; 

(iv) Em 1.4.92015., a dacisão .assembleár. foi homologada 'pelo d. juizo da 7° Vara 
Empresarial da Comarca da Capital. do Estado do Rio:de janeiro — e publicadano 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 



(v) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelós Credores 

Trabalhistasi serão pagos integralmente, sem deságlo,. da Seguinte forma: 
(a) pagamento de R$ 20 mil a. cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 
valor do respectivo Crédito •Traballiista, no prazo de 30 Dias Corridos 'após a 
Data de Homologação judicial do 1Plano.2; e (b) pagainetito .do saldo 
remanescente das Créditos detidos pelos Credores *Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao:Aniversário. dei ano dá Unta 
cia Homologação Judicial da Plano'', 

(vi) O montante descrito no-  item, "a" .do Considerando (V) acima foi recebido 
integralmente pelo Credór;  

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo. ele transigir 
quanto 'à forma de recebimento e. inesmO quanto a valor, desde que . em 
condições que não sejam consideradas:mais favoráveis do:  que as previstas no 
Plano aprovado; e 

(dl) As Partes desejam, de difluiu acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita há item "b" do Considerando:(v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nós princípios da PrObidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, (itte se regerá pelas claUSUlas e condições adiante especificadas': 

	

1. 	RECONFECIMENTQ E FORMA or PAGAmeNTo  

	

1,1. 	As RecuperandaSTeánliecem devera° Credor a. quantia dê R$ 154,637,49, nos 
exatos termos listados no Edital do Al, O valor de R$ 20 .mil já foi pago em. 
Out/201.5, conforme Considerando "ii"' adita ("Crédito Concursar). 

	

1.2, 	O Credor concorda em ajustar as condições de .,pagamento previstas no 
'Considerando "v' acima, de forma que.° Crédito Concursal seja pagá da seguinte. 
forma: 

    

 

Vão. da Parcela 

21/09/2016 

31/10/2016 

Valor da Parcela 

... 100.000,00 

20.000,00 

    

    

'Conforme definido no PRJ, 
2  Conforme definido no PRJ. 
3  ÇOnfOrnie definida na PRJ. 

Conforme definidora° PRJ. 

  

2 



 

14.6749 
.......... 

/PD, scx, 

1.2. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima Serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor .(descrita abaixo): 

Banco: 341 
Agencia: 6602 
Conta Corrente; 00575-7 

Destinatário: Danilo Roberto Do Prado 
CPUMF: 0G1.506.266-06 

1.4, 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo .e serão suficientes para 
comprovar o adimplernento das obrigações assumidas pelas Retirperandas, 

1.5. 	Os pagamentos realizados érti: favor • do Credor, em conformidade com as 
disposiçOes do PRI e deste Instrumento; conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favordas R.ecnperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualqüer crédito do Credor sujeitos ao regime .de recuperação judicial, para que 

. nada mais possa ser demandado das: Reçuperandas .ein Juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária,:penalidades, rnultaS:eiriderrizacUs. 

Z. 	J215  pos ictiEs PINAIS 

2.1. 	Aplicam-se: a este ifistruinerito tOdaS: as disposições do PRI, com exceção 
daquelas expreSsartente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os.setrá respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da fornia de paganiento:do seu crédito 
em orno mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano. pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe Ido Quadro Geral. de.  Credores; 

	

2.3. 	Durante 0 processamento da Recuperação judicial, .quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou .a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juízo o 71 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro. Após o .ericerrainentO .da Recuperação judicial, .eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma dás Varas Empreorias 
da Capital dó Estado do Rio dejaneiro, com exclusão de qualquer outro, per ruis 
privilegiado que seja. 



E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas. 
vias de igual teor ë forma, na presença das testeniunhas abaixo assinadas. 

'Rio de Janeiro, 21, de setembro de 2014 

GALVA0 ENGOMARIA S.A., EM RÇCUP.ERAÇA0 MIGAI 

Nome: 
Cargo.; 

Nome; 
Cargo: 

GAINÃO PARTICIPAOES S.A„ EM REM PERAÇÁO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

frYanila ROberto Do Prado] 

Testemunhas: 

Nome: 	 NOMe: 
CPP: 	 CP F: 
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INSTRUMENTO PARDO I I,AR DE CONCILIAÇÃO  

São partes ("Parte") neste "Instrumento Parácipar de Conciliação" ("Instruxnento"): 

Como devedoras: 

GAI,VÃO ENGENHARIA S.A.. em recuperação judicial, sociedade por ações de capitai 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.340,937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, rig 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

Ganido PARTicipAeUs$.A„ onLrecuperação Judicial sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNIP1 sob o ng 11284.210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("ULPAR", em conjunto com a GESA "Recuperandas"). 

II, 	• Como credor: 

DENISE SERPONE BUENO,  Brasileiro, Coord, Recursos Humanos, Solteiro, portador 

da Cédula de Identidade RG n2  287910908, inscrito no CPF/MF sob o 

n° 223.193.158-37, residente e domiciliado na R Drausio, ng 433, Sio Paulo, 

Estado de São Paulo ("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

(1) 
	

As ilecuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7 Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo n2 0093715-

69.2015,8.19,0001) em 27.3.2015 ("Recuperação Judiciar); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 134.452,73, conforme aditado pela 

Administradora judicial em petição protocolizada em 12 de abril de 2016 

("Relação do Aj"); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PRI") foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juízo da 72  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro — e publicada no 

Diária Oficiai do Estado em 22.9.2015; 

1 
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(v) A Cláusula 6,1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um.  dos Credores Trabalhistas, !imitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista', no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação judicial do • Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vil) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima, 

Regou/um as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RECONHECIMENTO E RIMA na PACAMENTQ 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 134.452,73, nos 

exatos termos listados na Relação do Aj. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 

Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursal"). 

	

1.2, 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando 'ev" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

    

 

Veto. da Parcela 

21/09/2016 

31/10/2016 

Valor da Parcela 

100.000,00 

14.452,73 

    

    

    

'Conforme definido no PRJ. 

2  Conforme definido no PRJ. 
3  eún-forrne ciefinidn no PRJ. 

Conforme definido no PRJ. 



41,e 6/  

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 237 

Agência; 00104 

Conta corrente: 18598-1 

Destinatário: Denise Serpone Bueno 

CPF/MF: 223,193.158-37 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão corno recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, lrrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juizo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e Indenizações. 

	

2. 	D1SPnçlCÓES FINAIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 

medida, descurnprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juízo da 7@ Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado cio 
Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
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Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome; 
Cargo: 	 Cargo: 

GALvh PARTiCIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

~20A-12kA-0 
[Denise Serpone Buena] 

TestermInhas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPI; 



STIMPO IDj_SIX2~ãLQN~Q 

São partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" 
("Instrumento"): 

1, 	Como devedoras: 

,GALv EntbahArtexictue Áliciú-a 	sociedade por ações de 
capital fechado, inscrita no CNP)/MF sob o n2  01.340.937/0001-79, com 
sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 
n2  1.510, 22  andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

SAL ,~Ç,2240F,sSiLgancuperação judicial, sociedade anõrtima de 
capital fechado inscrita no CNP) sob o n2  11.284.210/0001-75, com sede na 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  
andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA 
"Recuperandas"), 

H. 	Como, credor: 

DOUGLAS NOVAES DA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico de manutenção I, 
portador da CTPS n2  41911, série 00182/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
n2  277.1.88.378-31, residente e domiciliado na Rua Vereador E'ttori Velardi, 
n2  60, casa 03, Vila Amélia, São Paulo — SP. CEP 08563-770 ("Credor"), por 
seu advogado ÇLÁUDEMIR LUiS FLÁVIO, advogado inscrito na OAB/SP sob 
o n2  154.498. 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontrame sob o especial regime de recuperação 
judicial, tendo séu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 72  Vara Empresarial 
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo ri2  0093715-
69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 112,000,00 (Cento e doze mil reais); 

(iii) O crédito mencionado no Considerando (ii) acima foi aditado mediante 
termo de acordo celebrado • entre as Partes no âmbito do processo 
n2  0002593-46,2012,5.02.0019, em tramite perante a IM Vara do Trabalho 
de São Paulo (Doe: t), passando a ser considerado como sedo' 
R$148,000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), haja v'sía o 



descumprirnento parcial do acordo com incidência de multa ("Termo de 
Acordo H orn oIo gado"). 

(iv) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de tecuperaçãO júdicial ("PRI") foi aprovado pela 
maioria maciça dos credores; 

Em 14.9.2015, a decisão asseinblear foi homologada pelo d. Juízo da 7a Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e 
publicada no Diária Oficial do Estado em 22,9.2015; 

(vi) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas' serão pagOs integralmente, sem deságio, dá seguinte forma: 
(a) pagamentO de R$ 20 Mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado 
ao valor do respectivo Crédito Trabalhistaz, no prazo de 30 Dias Corridos 
após a Data de Homologação judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da 
Data da Homologação Judicial do Plan04. 

(vii) O montante descrito no item "a" do Considerando (vi) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(viii) O direito de crédito do Credor .é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e Toes.= quanto a.  valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas 
no Plano aprovado; e 

(íz) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (vi) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1, 	RECONHECIMENTO E FORMA OJRAOAmENTo 

	

1.1. 	Além do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pago em outubro cia. 2015, 
as Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 148,000,00 
(cento e quarenta e oito mil reais), nos exatos termos listados no Termo de 
Acordo Homologado, já contemplada a multa prevista. 

1  Conforme definido.  no PRJ. 
2  Conforme definido no PRJ. 
3  Conforme definido no PRJ. 
4  Conforme definido no PRJ. 



	

12. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "vi" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da 
seguinte forma: 

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 
t- 
i 	[21,09.2016] 	[R$ 100.000,00] 

	

[30.10.2016] 	[R$ 20.000,001 

	

[30.11.2016] 	[R$ 20.000,00] 

	

[30.12.2016] 	[R$ 8,000,00] 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito 
na conta corrente do patrono do Credor, conforme previsto no termo de 
acordo judicial: 

Banco kali 

Agência: 3754 

Conta Corrente: 01653-7 

Titular: Claud emir Luis Flávio 

CPF: 110.621,108-11. 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, Implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, 
plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a 
todo e qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação 
judicial, para que nada mais possa ser demandado das Recuperandas em 
juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e 
indenizações. Haverá quitação ainda quanto ao objeto do pedido e quanto 
ao extinto contrato de trabalho, nos autos da reclamação trabalhista riQ 
0002593-46.2012.5.02.0019, 

	

2. 	DISPOSEOES FINAIS 



Nome: 
Cargo: 

No e: 
rgo: 

5 FLÁVIO 

54.498 

4. 

	

2,1, 	Aplicam-se a este instrumento todas as dispOsiçães do PRJ, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos 
sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado 
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor 
reconhece expressamente que a transação acerca da forma de pagamento 
do seu crédito em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não 
implica, em nenhuma medida, descurnprimento do Plano pela Recuperanda 
ou tratarnento diferenciado para credores integrantes da Classe I do Quadro 
Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias 
ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo Juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do 
Estado do Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, 
eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas 
Empresarias da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016. 

GAL VÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

CAIA° PARTICIPAÇÕES S.A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
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Testemunhas• 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 



JNsrruimENTO PARTIMAR DE CONCILIACÃO 

São partes (Tanen) neste "Instrumento Participar de Conciliação" (Instrumento"): 

1. 	Como devedoras: 

Cou Vin ENGENHARIA S.A.. em recuperação judicial, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPUMF sob o n° 01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 22  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("SEU"); e 

CAI.V 	ICIPA 	it • recu - 	e 	sociedade anônima de capital 

fechado Inscrita no CNP].  sob o n2  11.284,210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547.005 ("LUL Ar, em conjunto com a GESA "Recuperandas"). 

Como credor: 

EpiVALoo Jose COSTA, Brasileiro, Engenheiro, Solteiro, portador da Cédula de 

Identidade RG n2  378438712, inscrito no CPP/MF sob o n9 325.641366-34, 

residente e domiciliado na Av Aratas n2  298, São Paulo, Estado de São Paulo 

("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo n2  0093715- 

69.2015.8,19.0001) em 27.3,2015 ("Recuperação 	; 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora judicial, Alvarez 8z Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 156,346,38 ("Edital do An; 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recuperação judicial ("M") foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14,9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juízo da 72 Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado da Rio de Janeiro"— e publicada no 

Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 
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A Cláusula 6.1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito, Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) 	O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vil) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas; 

1,IRLS0 uECIMEND E Rial~AMEN1Tfl  

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 156.346,38, nos 

exatos termos listados rin Edital do Aj, com a dedução de R$ 2Q mil já pagos em 

Out/2015, conforme Considerando "II" acima ("Crédito Coursan. 

1.2. 	O. Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

Veio. da Parcela 	Valor da Parcela 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 	20.000,00 

Conforme definido no PRI, 

2  Conforme definido no PR]. 
'4  Conforme definido no PRJ-
4  Conforme definido no MJ, 

(v) 



30/11/2016 	16.346,38 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1,2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agência: 3100 

Conta corrente: 07532-8 

Destinatário: Edivaldo Jose Costa 

CPF/MF: 325.642.366-34 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRI e deste Instrinnento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favOr das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juizo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	DiSPOSICOES FINAIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2, 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Peites. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 

medida, descumprimento do Plano pela Recuperancla ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe ldo Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento Ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo Juízo da 74  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 



E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram O presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, 

Rio de janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GAIVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO rimam. 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GAIA() PAWNCIPAÇÕES S.A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

rEdivaldo Jose Costa] 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF; 

gp,o 



/1""), 

DISTRUMVTO PARTICULAR DE CONCILIACAO 

SãO partes ("Buiu") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Ingrumento"): 

1. 	Como devedoras: 

aino_Eummu,SA,_enumweraçá_ludkjill, sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita rio CNPJ/MF sob o n2  01340.937/0001-79, com sede na Capital 
do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 (UM"); e 

GALvÃo PARTJCIPAIUSSA.A3_,111zumeração judicial, sociedade anSnirna de capital 
fechado inscrita no CNPJ sob o n2  11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2 1.510, 192  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA "Recuperandas"). 

II. 	Corno credor: 

Eosinj_Ç",n,u, Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula de 
Identidade ltG n2  601413407, inscrito no CPF/MF sob o n907.501.448-15, 
residente e domiciliado na R Juparana n272, São Paulo, Estado de São Paulo 
("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 7-4  Vara Empresarial da Comarca 
da 	Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo n2  0093715,- 
69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação Judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 211,927,69 ("edital d41 Ar): 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ror) foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juízo da 74  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 
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(v) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas,  serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 
(n) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos CreclOres Trabalhistas, limitado ao 
valor do respectivo Crédito Trabalhista21  no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 
da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Piano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regera pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	REÇANNECIMENTO E Fúrtm4 DE PAGAMENTO  

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 211.927,69, nos 
exatos termos listados no Edital do AJ, com a dedução de R$ 20 mil já pagos em 
Out/2015; conforme Considerando "ii" acima ("CtésliK,ÇQIN iv1:331"), 

	

12. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 
forma: 

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 
- 	 . 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 
	

20.000,00 

'Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no PRJ. 
'Conforme definido no PRJ. 
4  Conforme definido no 

  



- 
30/11/2016 - 20.000,00 

1-27, 

30/12/2016 	30.000,00 

31/01/2017; 	• 21.927,69 

  

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agência: 3760 

Conta corrente: 24055-2 
Destinatário; Edson Coracini 

CPUMF: 907,501.448-15 

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão gomo recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das Obrigações assumidas pelas Recuperandas, 

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recupérandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

2. 	DiPOSIORs FINAIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PR), com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 

medida, descumprimento do Plano peia Recuperanda ou tratamento 

diferenciado para credores integrantes da Classe I do Quadro Geral de Credores; 

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juizo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por urna das Varas Empresarias 
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da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão, de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebrath o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIA 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
-Cã—r-g-6; 

• 
Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 
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	:001adade anônima de capitai 

fechadoluktritatio CNPJ sobn.fig,:11;2042-19/000145.,-.tiam sede: na Capital do 
Estado de SÃO Paulo n RO* COMO 4e CanraIhc n 1419,, Oit ootlar ylio 
Olimpla; CEP 04.547-005 (AR'  azt conjunto com a OES‘klecuper~1 

• sociedade por açães capital 
fechado, inscrita no CPIPJ/KP sob o n 01.340,931/00914% ',cem sede na Capttal 
do Est4da. de Sá* Paulo, tua Ruo Gomes de Carvalho* no 1,540; 199  andar. Vila 
Olimpia, CEP 04,54/-005 {len; e 

••  • hit 	, „ 

karrairolorrafro~osfauatio 	 /1"".  1 

.são.portés.~:neste -10rumen:to..1%!tkiPord2k:Colitit4002.' els~a4r1 

Corno devedorast 

il; 	Com* credor] 

24~kb/ia!~ Orasliekro Enrintutfro, Casado, portador da COOU de 
Mentida& RO ts§ 25.61828J insCrito no cil/MF sob o 10 11O37320153, 
residente e domiciliado n R com.  Romeu 161, tg. 161. O. 0.. Recik, Estado de 
Pernambuco CwÇrmion. 

UMIWZRANDO orlo 

..As Recuperando.  egontram4e 01)•:o. especial. regime detecupetaçãoludiciat. 
tentio.senpãdtd.çrsidodeferkiope10:djnfzodrt7tVartEnsprèsarlat..da.  Comarca. 
da CrtPlAal do : EstadO do :Mo do Janeiro: Procerrso.  
69,2015,8,19.000.11-einp,4015'..r~g~lt 

(hl 	O Credor .N devidamente listodo tIOrol .dçctedoret.apr.esen.440 .pda L 
AtintititstradOra:. Judicial; Alverez 'Maireaj:-.ConOltoria 	Ciasse 1. 
ittogitga.„ pela quantia de • Rs: I.Z$;.c.45,77,4 çonfOrrne: aditado pela 
.Adálnittradora 	.:potictio protocolizado eni,•::1:2 de abril do. n).16 

Ern..2841.201L to rodada Msêntbieta..~:de. credareS. daS.1kocoperandas, 
ocaso em queoplarrOdoreCtipeS•oçãOlutilCial:rtjan.klaintdoPela:OSoria 
maciça dos credoreS1. 

Em; 1020.14, a dectsloasSernbitarfol. homologada peio d...trlizo:do 7 Vara 
..EmPreSerial da Comarca da poto..40 Rodó do Rio de laRefr! Put01.ÇSja no • 

Oflt$ . 	do. 	::Egado. 
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(v) 
	

Ottania. 04 .40 PRLootoleo que oe.-Odftos: dettdos.pelot Gradou 
•TrabailMOSI setão pges intotp1M~,  Sun deo4 da seguinte formar 
(ajpagameat:0 	gaga uni 40aÇiedtartatOrtiáR040. limftado ao 
vator dolespocifvo *édito TrOalliiStO, no prazo do 30 Dias :Corridos após •:0 
in0a de 0;9110000.4O: 	,do. PIno O (h) pagamarAto do salda 
rentaiw4conto 40* Çríditos de0Cioa:: 	 xiaiOrOt 
.40periOlÁS::*: RS 20.niffim. tirão-MO:superior azilnivarskindo 1..ãno do Pata 
da Homologação Judicial do Plano 

(oi) 	O Montante ciosalto no Rogn '''*°" 00 Considerando XII acima foi recebido 
integralmente polo trodon 

MO 	0 diroitó de crédito do trednt' um direito 44oniSet podendo nie traiu* 
tiOnto i fignus "do xecobionnto: e reuno gni= a 'odor desde ilne 
coações que não solam consideodas: maisi favoráveis do que as-provisto no 
Plano wavadcw e 

(Ou As Partes 	am.de.comom aordo transIgrama do forma o puxo do 
ogátOettci da par.tita déserità no itém T dó. Considerado (o) aciion, 

RESOLVEM at Parte*, com base nonpriacipkri da wobidade e ixia44; reinixrar este 
. Iosttum ente, (Fel* ropri.paias dánsulaso.condif6os adianto uporificadas: 

. 6.¡InemEt~giNiú1tr1tia 
4t.iketnootandatretonhi4Oem devuuo CradOr antiontia 4. R$ 123M35,77. nos: 
*Mos,  times :listado:Lua , Roliplo do AI, O valor do 'O 20 .mit J  rói pago otri 
Oiktp015;conforma:COisidorando mima r~üzlian, 

t2 O  Credor concorts.la em alotar ,as condições de pagamento pmeistat no 
Considerai* x•V'' adulo, deformagile o etéditoeoncOrsai sala .pago da seguinte 
fama: 

Vciak da Parcela 	Valer da Parcela ; 

 

SM$1..7 

pántiti.rnié deno4 riso 
cenfoinaegieltrole no PR) 

1 .Coetiorine.ctritaideno Plj 
.1  C *dont edettindo o* PRI, 

  



As paradas phtlitmota CiãOsula 12 aotrO4 velo Iggat Medionte 440401  
çontakagárta de tittioridadadottedori(deserita abaixo)r 

Bancou 34 

AgAncla: 7010 
Conta corrente; 0165.1. 
DestinatáriO: Mundo Uttutit Da Silva 
CPF/MF: 110,313262.53 

	

1,4, 	-O. ooprotojátét 0040 t?i4104à ootto . radio. Qser4.. agNliatttes para 
tomprovaroadimpièmentodüobrIgaçõesattarnidas::pelasReouperandas,. 

Ot pagaraettos realizados em favor. do Credor. em .confortiidado com 
:disposiples. do RN kt0t# .insXrottot" cOnCrne aPII4oei; 
antomatioamente a.outórgai:em fator das ROcapetattiaNitia Mais attipla,...pista. 
sarai. .:10estrite, ,iroavoWal. .e. irrettetkol 4U1t ,ØOMotivai:nego a tode„ e. 
gitalquer.crátitte..dwerOdor stajOikiSatsreginie de ti'et. uperaçãO..Pgttdat,p4rR:çpte 
nada ciais passa ser demandado. das :Refferandos, m jtázó :ou . fora dele,, 
:itelasilge'iOdsi.00~O.anettoàlriai: 0galiciadOsmeNaso:Ilidetitia05es.. 

Iiptióam-se a este instrumento todas: aspoSiçOs 	PRf. com  exçes'ao. 
da4telitS ~atleta altoradas.neste InatOuttnito.. 

	

22. 	Este lástima,* Ortiga, airPaites:.siipaatárias:eot sets~tits sucessoras o 
costiotários xpe1q111).r :.#01dr. O ,07.1ente. poderá sor aditado mediante a 
assiaattra de :it.-Útil:tinto piáprio por :todas as Partos; O Credor reconhece 
expressamente Ç.0(i.t...:a tOnSãçáO aceitada fOrtta de 'pagamétttO do seu credito 
om, prato Mais:Caiado dó toá o prevItto to Piano tio implica, om rgeohoma 
medida destoMpriitentó do Plano peia ReetiperOada ou tratamento 
Coroadas:10 para credores .lotograntesda Classe do quadro Garai de:Ctedores:l.  

	

13. 	Durante o p 	sarndaiteoupora00 	glielsipter controoársias ou 
ift(siós decorrentes: desta. instrui:0mm ou a elo niacionoidos deverão ser 
dMidas polo 1;426 dt.71  Vara gatpresarig da 4ittato d.x.:001¥1 OPP Estado do 
Rio do janeiro. .A.,p6i o ooporramootoda Racuporaçáo JudLclal. oventaaio 
contrioArslasoi !tt4tot dovogià-zWd#101dospor onia das Varas EMprosadoi-
da Captai do Estado do Rio de janeiró:torn otrios4 fi‘ oolquer out.:ro; por mata 
PriMliatio 

E,. por estaro nt justas o ,éontratadas, ás Partos celebram o met/vitt instrawnato etn:ditu, 
vlãt de 1guid: tOr 	ito teesOiça iitgg to.t,t040,110 	4.0inst4M., 



R19 áe Janelrei-21 4e setembro 4e 2016 	 /13, 

Nome! 
£à1-go: 

'..çou,V/3/4kSienco›. 

Nome: 
Cano:.  

Testeprionhag 

rime: 
CPV: 



hink 	 CilládOJES,OW1,,!:LtiQ 

O partes ("Nines") neste "instrumento Participar de Conciliação" ("(ns.trtirrierp"): 

j, 	Como devedoras: 

.611/11.05101,11JAIII.O.A.,  em recupgradoludicial, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CIJPI/M F sob o n2  01340,937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Comes de Carvalho, n° 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("(.F,'„SA"); e 

SA1,6LPAIV,MW„ArOulA,.em recoper_açko judicial, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CN Pj sob o n° 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n'" 1,510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("GAI,PAR", em conjunto com a GESA "Recuperadas"). 

II. 	Como credor: 

FARioaLig .5.Qmrs Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula de 

Identidade RG n2  281272104, inscrito no CPÉ/MF sob o n2  176.473918-36, 

resideRte e domiciliado na R Terra n2220, NaSCO, Estado de São Paulo 

("Cr-f-dilt") • 

CON5IDP,RANC30 QUE; 

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7,,  Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo ri 0093715-
69.2015.8.19.0001) em 273.2015 ("Recuperação judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 207.008,55 ('Edital do Aj"); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PRj") foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juizo da 7ã Vara 

Empresarial da Comarca da Capitai do Estado do Rio de janeiro — e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 



A Cláusula 6,1 do PRJ estabelece que os rrédit,o;; detidos peleis Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada uni dos Credores Tralmlhisum, IimitÀo ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista, no prazo de :30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano]; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Plano'. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RECONHECIMENTO E FORMA DE ha= 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 207.008,55, nos 

exatos termos listados no Edital do At com a dedução de R$ 20 mil já pagos em 

Out/2015, conforme Considerando li" acima ("Çrédito Collf2L5d)- 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concurso' seja pago da seguinte 

forma: 

v) 

Veto. da Parcela Valor da Parcela 

21/09/2016 	100,000,00 

31/10/2016 	20.000,00 

Conforme definidano 

7  Conforme definido no PRI. 
3  Conforme definido no Pin. 

4  Conformw definido nO 



30/11/2016 	 20.000,00 

30/12/2016 	30.000,00 

31/01/2017 	17.008,55 

As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agencia: 06414 

Conta corrente: 02980-8 

Destinatário: Fabio Elas Gomes 

CPF/MF; 176.473.918-36 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o iclimpiemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas; da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juizo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	DispOSIÇOE's RNMS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRj, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 

medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 

diferenciado para credores integrantes da Classe Ido Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juizo da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 

3 
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da Capital do Estado de Rio de janeiro, com exclosh de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

CALVA() ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
	 Nome: 

Cargo: 
	 Cargo: 

CAIMÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO IUDICrAL 

Nome: 
	

Nome: 
CP I: 
	 CPF: 

fr)3., 



INSRUMPNTO PARTWAR 1W CO.Q1.1A CÃO 

São partes (rtes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

1. 	Como devedoras: 

CavÃo EwsiÀ jj~,lin.ração judicial sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNP/ME sob o n2  01.340.937/0001-79, com sede na 
Capital do Estado de Sào Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ng 1.510, 2 andar, 

Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("GF.SA"); e 

ÇMÃo Pnririeg,s „5-A,, em recuperação judidal sociedade anônima de 

capital fechado inscrita no CNPI sob o n°- 11.284,210/0001-75, com sede na 

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nR 1,510, 19' andar, 

Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA 

"Reciiperondas"). 

Como credor: 

FAI310 PAIA() CORREIA DE SOUSA, .brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da Carteira de Identidade rif2  16.277-D - CREA/DE, inscrito no 
CPF/MF sob o n 691.670.521-34, residente e domiciliado na SQ5 107, Bloco E, 
Apartamento 401, Asa Sul, Brasília - DF. CEP 70346-050 ('Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

(1) 
	

As RecuperandaS encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
Lendo seu pedido sido deferido •pelo d. juízo da 7ê Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo nn 0093715-
69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 (Semeração judicial). 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil 
reais); 

(iii) O crédito mencionada no Considerando (ii) acima foi aditado mediante termo 

de acordo celebrado entre as Partes no âmbito do processo ne 0000129-
31.2015.5.10.0016, ern. tramite perante a 16l Vara do Trabalho de Brasília • DF 
(Doc.1), passando a ser considerado \como sendo R$ 310,000,00 (trezent(. 
dez mil reais) -("iimo de itcprdo Homologado"). 



(iv) 	Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recuperação judicial ("Ph") foi aprovado pela 
maioria maciça dos credores; 

Em 149.2015, a decisão assembiear foi homologada pelo d. Juizo da 79. Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro — e publicada 
no Diária Oficial do Estado em 22.92015; 

(vi) A. Cláusula 61 do PR) estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Ctédito Trabalbista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plan0; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não 'superior ao Aniversário de 1 ano da Data 
da Homologação judicial do Piano", 

(vii) O montante descrito no item "a" do Considerando (vi) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(viii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e .niesmo quanto a valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Mano aprovado; e 

(ix) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "h" do Considerando (vi) acima. 

REsui.vial as Partes, com base nos princípios . da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. 	fl R-AN( 	ca-rn E FORMA D.E PÁCÁMENTO 

	

1.1. 	Além do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil.  reais) pago em outubro de 2015, as 
Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 290,000,00 
(duzentos e noventa rui! reais). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "vi" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pag 
seguinte forma: 

Conforme definido no PRI, 

.2  Conforme definido no PRI. 
Conforme definido no RJ, 

1  Conforme definido no PRI. 

2 



Vcto, da Parcela Valor da Parcela 

[21.09.2016] [R$ 100.000,00] 

130.10.2016] [R$ 20.000,00] 

[30.11.20/6] [R$ 20.000,00] 

[30.12.2016] [R$ 30.000.00] 

130.01.20171 [R$ 50.000,00] 

[28.02.2017] [R$ 40.000,00] 

[30.012017] [R$ 30.000,00] 

1.3. 	As. parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima, serão pagas guia de depósito 

judicial, constando os dados do processo que tramita na esfera da justiça do 

Trabalho, com identificação do favorecide,'0(s) comprovante(s) de pagamento 

cia(s) guia(s), serão devidamente juntado (s) aos autos do processo judicial, tão 
logo seja efetuado o pagamento. 

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão corno recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recoperanclas. 

7.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRL e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em. favor das Recuperadas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente aos valores 

listados no edital de recuperação judiciai da GESA e da GALPAR, para que nada 

mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, inclusive 

juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações, relacionados a 
tais valores. 

2. 	DIsPnçjeNs F I  N 

	

2,7. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucess 

e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado medi' nt a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 



Nome: 	 Nome: 
Cargo: 

A DE SOUSA 

Testerephas: 

/1 5.. 630 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 

medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 

diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Gerai de 
Credores; 

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo juizo da '” Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 

da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, 

por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em 
duas Vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 20 de setembro de 2016. 

CAIMÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Largo: Cargo: 

GALVÂO PARTICIPAÇOES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CU: 
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/1")). 

INSTRUMENTO PARTICULAR_DLCONCELIAÇÃO 

São partes ("Part.")  neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Jostrumento"): 

1. 	Como devedoras: 

CALVÃn ENONFIARIÁ S.A., ein recuperação judicial. sociedade por ações decapital 
fechado, inscrita.no  CNPJ/MF sob o o° 01,34.0.937/0001-79, com sedem Capital 
do Estado de São Paulo, na Rim Çomes.de Carvalho,. n9.1.510, 199  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("faSA"); e 

•GhLvAo PAirricipAçõEsISA. ernieWração judicial, sociedade anônima de capital 
fechado inscrita no CNP) 'sob o po 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do. 
Estado de São Paulo, Da. Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 199' andar, Vila 
Olimpia,CEP 04.547-005 ("GALPAR"; em conjunto com a GESA"Recup~). 

Como credor: 

FPRNANDO EVANYE BOM FONSECA, lirasileiro, Engenheiro, Casado, portador 'dá 
Cédula de Identidade RG n 06109.486-1, .inscrito no CPF/MF Sob o 
n 749.155.417.20, residente. e domiciliado fia AL Perulhe 220, Sta Parnalba, 
Estado de São Paulo ("Credor"). 

CONSE)ERAND O QUE; 

(1) 	As Recuperandas encófitrarn-Se Sob o especial regime de recuperação judicial 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 79  Vara Empresarial da Comarca 
da 	Capital do Estado do Rio de.  Janeiro (Processo. n9  0093715- 
69,2015.019,0401) em 27.3.2015 ("ReetiperaçãO Indiciar); 

(.10 	O Credor foi devidamente listado .no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora Judicial,. ,Alvarez 	Musa] Consultoria LTDA., na Classe I - 
Trabalhista., pela quantia de R$. 270,998,13, conforme aditado. peia 
Administradora Judicial em .petição protocolizada .em 12 de. abril de 2015 
ralação do_Ark 

(M) 	Jin 28.13201S, foi realizada .assembleia geral de credores das ecuperandas, 
ocasião em que o plano .de recuperação judicial (Mn f Lap o ado pélamaioria 
maciça dos credores; 

(ív) 	Em 14.9,20.5., a decisão assemblear foi 
	

ologada pe 
Empresarial da Comarca da .CaPi tal do Est o do Rio de 
Diária Oficiai do Estado em 22,9.2Q1S; 

1 

a 74  Vara 
I icada no 



Vcto. da Parcela 

21/09/2016 

31/10/2016 

2 

' Conforme definido no PRI:, 
2  CI./alm.:lie dafinidn no PRJ. 
3  Conforme definido no PRJ. 

4.Conforme definido no PR). 

Valor ria Parcela 

.:100.000,0 

.000,00 

558 

(v) A Cláusula 6,1 do PR) estabelece que os créditos detidos pelás Credores 

Trabalhistasi serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma': 

(a) pagamento de R:$ 20 .niil a. cada um dos Credores: Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo- Crédito Tra.balhista2, no prazo de 30 Dias Corridos .ap6S a 

Data de Homologação Judicial do PlarnP; e .(b) pagamento do saldo 

remanescente: dos Créditos detidos, pelos .Credores Trabalhistas em valores 

superiores a 20 mil emprazo ãO Superior,  ao AftiVersáriO dei ano .da Data 

da Homologação Indiciai do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (V) adiria foi recebido 

integralmente pele Credor; 

(vil) O direito do crédito do '.Credor é uru direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento. e mesmo quanto, a valor, desde que em 

cóndiçãeS que nãci Séjani cónáideradas 'mais favoráveis do que aS previstas:no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de toroutn.'aciárdo, transigir acerca .da forma e prato de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando M acima. 

R.Esoi.vem. as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e.condições adiante especificadas; 

	

1. 	Rucohams~oRmA DE PAGAMENTO 

	

1.1, 	As RecuperandaS reconhecem dever ao Credora quantia de R$ 270.998,13, nos 
exatos termos listados na Relação do Aj. O valor de 115.20 Mil já foi pago em 

Out/2.015, conforme Considerando 'li" . acima ("Crédito CáncurSal"), 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustai' á. Condições de pagarnehtn previstas no 

Considerando "v" acimaide forma que o Crédito Çoncursal seja pago da seguinte 

forma: 



11" 	z,•3 

30/11/2016 	20.000,00 

30/12/2016 	30.000,00 

-- -31/01/2017 	140,000,00 
_ 	. 

31/03%241 	998,13 : 

1.3, 	As parcelas previstas na Cláusula 12 acima 'serão pagas mediante depótito .ehi 
conta bancária de titulai-idade dá Credor (descrita abaiko): 

Banco: 341. 
Agência: 6414 

Conta corrente: 08638-6 
Destinatário: Pernandu'Evanyr Borges Fonseca 

CPF/MF: 749.155.417-20 

1,4, 	Os comprovantes de depósito valerão Colho recibi! é Serão Suficientes para 
comprovar o adirnplemento das obrigações assumidas pelas Recuperaudas. 

1.5. 	Os pagamentos realizados eni favor do Crecler; em conformidade com as 

disposições do PRI e deste. instrunientó, conforme aPlicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e .irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do .Credor sujeitOs'aci regiméde reetiperação Ilidida!, para que 

.nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações.. 

2. 	PisPosicões PINAls• 

Aplicainse a este instrumento todas 'as diSpoSiOes do PRI, caio exceção 
daquelas expressamente alteradas neste instrumento, 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos.sucessores e 
cessionários a qualquer titulo, e somente poderá .ser aditado mediante a 

asSlnatura de instrumento próprio PO' tOdas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da. forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Mano.nâ implic reirrifenimn 

descumprimento do Planá pelá Recuperei 	ou trata lto 
diferenciado para credores integrantes da Classeldo 	dro Gerai de Ci ores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial quaisquer contraias Ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a e relacionado 	everao ser 

28/02/2017 40.000,00 



Nome: 
Cargo: 

oinct 
Cargo- 

.ernand van,yr Borges Fonseca} 

dirimidas pelo Juízo da Mara Empresarial 'da COniarca da Capital do Estado do 
Rio de.  janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judielal, eventuais 
controvérsias Qt1 litígios deverão ser dirimidos por unia .das Varas.Êmpresarias 
da Capital do.RStado do Rio de janeiré, corri exclusão de qualquer mitra, por mais 
privilegiado que Seja. 

E, par estarem Justas e contratadas, as Partes celebram o presente Instrumento em duas 
vias de igual teor e forma;  na presença dã testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro. de 2016. 

CALVÃO ENGENHARIA S;A:, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo:. 

GAIVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPER 'ÃO JUDICIAL 

eme: 	 Mole: 
CPF: 	 CPF: 



iNSTRUMENTO PARTICULARIIE CONCILUteAn 

São partes curtes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" (instrumento");  

1. 	Como devedoras: 

Giu.vÃo ENuRNHARiit SA.. em recuperaçâo judiciai;  sociedade:por ações de capital 

.fechado, inscriU no CNPI/iviF sob o ág 01.340.937/0001-79, com sede.na  Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n .1.510, 2° andar, Vila 

Olimpia, CEP 04.547-005 COSA"); e 

GALVÂO PÁRTICIPACÕESS,A,tatecoperação judicial,  sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNP) sob o 112 1.1.284210/0001-75, com sede na Capital dó 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n°' 1$10, 19°.  andar, Vila 

Olímpia. CEP 01$47-005 ("GAI,PAR",  em conjunto com a d ÉÀ'Remperandas),  

II. 	COME) credor: 

Eidtvio DITO AZAR,  Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula. de 
Identidade RG n° 16435361, inscrito no CPF/MF sob o ng 089.659.388-64, 

residente e domiciliado na Av. Miguel Damha, n°1000; Sao Carlos, Estado de São 

Paulo ("Credcir").  

CONSIDERANDO QUE: 

(i) 
	

Recuperandas encontram-se. sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7° Vara Empresarial da Comarca 

cia 	Capital do Estado do Rio de, janeiro (Processo ri° .0093715-- 

69.2015.8.19.0001) em 27;3.2915 ("Bswera~); 

(i1) 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora Judicial, Alvarez & Musa] Consultoria LTDA., na Classe. 1 - 

Trabalhista, pela quantia de gi; 249,597 20 ("Edital lig /51");  

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recupera judicial (211 foi aprovado pela malária 

Maciça dos credores; 

(iv) Em 14_9.2015,, a decisão assemblear foi homologada pelo d: juizo da 7g Vara 
Empresmdal da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro - e publicada no 

Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 



(v) 	A Cláusula 6.1 do IV estabeleçe que 9s créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' Será° pagos integralmente, seni deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada uru dos Credores 'Trabalhistas, !imitido. ao 
valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data de 1-lernologação Judicial do :Platio'!;.  e .(b) pagartien.to  do saldo 
remanescente dós Créditos detidos pelos Credores. Trabalhistas em valores 

superiores a IU 20 Mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 
da Mornologação Judicial do Plano. 

O montante descrito no item "a" do Considerando • (v) acima foi. recebido 
integralmente pelo Credor; 

O direito de. crédito .do Credor é  um direito disponível,. podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor; desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que. as previstas no 
Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo. de 
'pagamento da parcela descrita no item "h" do Considerando (v) acima. 

REsOlvni as Partes, com base nos princípios da probidade e hoo-f6, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especfficadas:.  

	

1. 	.~£1.)~) ,211,1v1 f_4_11Étabigg0 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 249.597,20, nos 
exatos termos listados no Edital do AJ, com a dedução de R. 20 mil já pagos em 
Out/2015,.conforme. Considerando Ir acima (Crédito Cuorsan 

	

ti 	O Credor concorda. em ajustar .as condições de pagamento preVistas nó 
Considerando "V' acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 
forma: 

Veto. da Parcela 	Valer da Parcela 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 	20.000,00 

'Conforme definido no PRI. 
Coofinme definido no PRI. 

3  Conforme definido ,no PR). 
Conforme defin'ide no PRI. 

  

  

2 



30/11/2016 20.000,00 

30/12/2016 30.000,00 

21/01/2017 40_000,00 

28/02/2017 1939720 

1.3,. 	As parcelas previstas na Cláustia 12 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 
Agência: 06549. 
Conta corrente; 04754-3 
Destinatário; Flavio Brito Azar 
CP12/M17: 089.659.38864 

1A. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o aclimplemento das obrigações assumidas pelas.  Recoperandas. 

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições dó .PR1 e deste. Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
aütomaticarnente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, írrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos.ao  regime de recuperaçãnjudicial, para que 
nada mais possa .ser demandado das: Recuperara:las em Juizo ou fora dele, 
inchisive juros, correção monetária, penalidades, muitas e indenizações. 

2. 	DISPOSIC0ES FINAIS 

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições da PRI com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento, 

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus resPectiVós'sncessores e 
cessionatioS a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
•ero prazo mais dilatado do que ,0 previsto . no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperando ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe !do Quadro Geral de Credores; 

2.3. 	'Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo !Mio da 7 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 

3 



n"-),v4uk 

controvérsias ou litígios deverão ser dirintidos por uma das. Varas.Entpresarias 
da Capital cio Estado do Rió de. janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

2, por estarem justas e contratadas, asPartes celebram o presente instrumento .em duas 
vias de igual teor e forma, na presençadas testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 21 de setembro de 2016. 

UNIW -NUENHARIA 5:A,,'EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALV10 PARTICIPAÇÓES SÃ, EM RECUPERAÇÃO:JUDIÇIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

Teste ÉllunhaS: 

Nome: 
CÉF: 

4 



115, 5 ÇAS 

baz• o _PARTICULAR DE CONCILIACAQ 

Sâo partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Iiistriunepto"): 

COMO devedoras: 

GAIVÃO EUENHARIA S,A„ enne1111~~ sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPI/MF sob o na 01.340.937/0001-79, com sede na 

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, na 1.510, 2° andar, 

Vila Olímpia, CEP 04,547-005 ("GE58"); e 

GALviio EanciPAçOns 	 sociedade anônima de 

capital fechado inscrita no CNP) sob o n2  11.284.210/0001-75, com sede na 

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, 

Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("ÇdiírA.. 	cru conjunto com a GESA 

"Recuoerandu"). 

Como credor: 

FRANCISCO EDILSON PEREIRA, brasileiro, casado, encarregado geral, 

portador do RG na 676885. 5SP/CE, inscrito no CPF/MP sob o n° 097.099.273-

34, residente e domiciliado na Rua Oscar Benevides, na 200, Bairro Maraponga, 

Fortaleza - CE. CEP 60.735-000 ("Credor), por seu advogado PEDRO COELHO 

MAGALHÃES, advogado inscrito na OAB/CE sob o na 22.809. 

CONSIDERANDO QUE: 

(1) 	As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d, Juizo da 7 Vara Empresarial da 
Comarca da Capitai do Estado do Rio de Janeiro (Processo na 0093715-

69,2015.819.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação Judiciai"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 129.671,54 (cento e vinte e nove mil, seiscentos 

e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos); 

(iii) Parte do crédito m'encionado no Considerando [ii) acima foi aditado mediante 

termo de acordo celebrado entre as Partes no âmbito do processo ne  0000624-

83.2015.5,07.0008, em trâmite perante a 8° Vara do Trabalho de Fortaleza - CE 
(Doc. 1), passando a ser considerado como sendo R$ 122.044,47 (cento e vinte 
e dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) - ("Termo de 



Acordo Homologado").  Deste novo valor, foi pago R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) em outubro de 2015; 

(iv) 	Em 20.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação Judicial ("PRI") foi aprovado pela 

maioria maciça dos credores; 

Em 14.9.2015, à decisão assemblear foi homologada pelo d. Juizo da 7 Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada 

no Diária Oficial do Fstado em 22.9.2015; 

(vi) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma; 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista', no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano]; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Plano'''. 

(vii) O montante descritci Tio item "a" do Considerando (vi) acima :foi recebido 

integralmente pelo Credor, 

(vIli) O direito de crédito da Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de :recebimento 'e mesmo quanto a valor, desde- que em 
condições que não Sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(ix) 	As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no Item 'lb" do Considerando (vi) acima. 

REsoissm as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

64(0 

(v) 

	

1. 	RECO~TO E F9RMVE PA_GAMENTO  

	

1.1. 	Além do valor cle„R$.20.000,00 (vinte .mil reais) pago em outubro de n1,5, 
Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 102.044,47 (cento 
e dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). , 	. 

Conforme definido no PRI. 
z Conforme definido no PR). 

'Conforme definido no PRI. 

4  Conforme definido no PRI. 



1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "vi" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da 

seguinte forma: 

Vcto. da Parcela 

[21.09.2016] 

[30.10.20161  

Valor da Parcela 

$ Nomoomo] 

[R$ 2.044,47] 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas guia de depósito 

judicial, constando os dados do processo que tramita na esfera da justiça do 
Trabalho, com ideniifiâção do favorecido. 0(s) comprovante(s) de Pagamento 

da(s) guia(s), serão devidamente juntado aos autos do processo judicial, tão 

logo seja efetuado o pagamento. 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5, 	Os pagamentos realjodcts em favor do,  Credor, em conformidade com as 

disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

autninaticamenté i'rnifbi=ga; ein favor das ReCiiperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente aos valores 
listados no edital de recuperação judicial da GESA e da GALPAR, para que nada 
mais possa ser demandado das Recuperandas em juizo ou fora dele, inclusive 
juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações, relacionados a 

tais valores. 

	

2. 	DisposTous FINAIS  

Aplicam-se a este,  instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2, 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores 

e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento prpprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de 

Credores; 



Nome: 
	 Nome: 

Cargo: 
	 Cargo: 

TeSterniMbas: 

Nome: 
	 Nome: 

CPF: 
	 CPF: 

) 	a, 
PEDRO COELHO KAGALHAES 

OAB/CE 22.809 

2.3, 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juito da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de Janeiro. Após à encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em 

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016, 

CALVA° EN'GEIIHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

• 

Nome: 	 Noine: - 

Cargo: 	 Cargo: 

GALvAo PRTCIPAÇES 	sm RECUPERAÇÃO JUDICIAL 



1 gskei 

'•_• 

INSTRUMENTO PARTIcuidgapE COKILIAÇAQ 

São partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

Como devedoras: 

GALVÃO NIGRNFIARIA S.A„ earecuperação judicial sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MP sob o n° 01,340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("OSA"); e 

GiusriXEI) PA irdraçõEs S.A., euxr cf_e_i~idall, sociedade anónima de capital 

fechado Inscrita no CNPJ sob o n 11,284,210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ng 1310, 19Q andar, Vila 

Olímpia, CEP 04,547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA "Recumandae). 

II, 	Como credor: 

FRANCISCO EDNO.SON NI LOPES,  Brasileiro, Casado, portador da Cédula de 

Identidade RG n2  462131, inscrito no CPF/MF sob o n2  073.416.953-15, 

residente e domiciliado na AV Jose Leon 1078, Fortaleza, Estado de Ceará 

("Credor"). 

CONsIDERANDO QUE: 

(1) 
	

AS Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 7ã Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo ng. 0093715- 
69,2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperacão Ltuliçial"); 

00 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela I. 
Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 149.999,87 (""lo_Al"); 

(1H) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PRI") foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juízo da 72  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro — e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 



A Cláusula 6.1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas! serão pagos integralmente: sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um do Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista21 no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Planai. 

(vi) O montante descrito no Item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vil) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento é mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, trensigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima, 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas; 

	

1. 	RECONNECIMRNTO E FORMA Dji PAGAMENTO  

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 149,999,87, nos 

exatos termos listados no Edital do Ai. O valor de R$ 20 mil lá foi  Pago em 
Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Créditof,oneursal"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

       

       

 

Veto. da Parcela Valor da Parcela 

 

21/09/2016 100.000,00 

 

31/10/2016 20,000,00 

       

       

' Conforme definido no PRI. 
2  Conforme definido no PR]. 

Conforme definido no PRI. 
4  Conforme definido no PRI. 

/1'2, 

(v) 
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30/11/2016 	I 	9.999,87 

	

1,3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1,2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agência: 04097 
Conta corrente: 03694-3 
Destinatário: Francisco Edmilson M Lopes 
CPF/MF: 073,416,953-15 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplernento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PR] e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juízo ou fora dele, 

Inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e Indenizaçães, 

	

2. 	PisPesiçõEs FINAIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes, O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 

diferenciado para credores Integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação judiciai, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juízo da 75  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por urna das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

3 



E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 
vias de igual teor,e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016, 

GALO) ENGENHARIA S,A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome; 
Carga: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S,A,, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
	 Nome: 

Cargo: 
	 Cargo: 

[Francisco Edmilson M Lopes] 

Testemunhas: 

ZS'à 

tL Pwgketch  

Nome: 
CP12: G53.`•152.:In- 

auvtre-t) iv),.Q qp, "vêrc) 

orne; 
CPF: / 060 ‘Jr2 
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INSTRUMENTO PAITICULAR CÁmcii,tAçÃo 

Ho partes (Partes") neste "instrumento Participar de Conciliação" ("Instrurri atito"): 

1. 	Como devedoras: 

GAi.vÂo F. 	i 	A. em recu icra 	-1,,Ldicial, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNP1/114.17  sob o n2  01.340:937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nl2  1.510, 	andar, Vila 

Olímpia, CEP 04,547-005 ("GF,SA"); e 

[Yikj2 PAIMCIPAOES 5,,A,RinrnprieraÇãOiçjl, sociedade anónima dc capital 

fechado inscrita no CNP] sob o nfi 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2.  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.54.7-005 CULPAR", em conjunto com a GESA "Recuperandm"). 

11. 	Corno credor: 

GF.1011.110 VRRONA FIGUEJREDO, Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula 

de Identidade RG nR M-4352097, inscrito no CPF/ME sob o n 637.287706-63, 

residente e domiciliado na R Teotonio Parreiras Coelho, 131  604, &dm, Estado 

de Miras Gerais ("..Creslon. 

CONSIDERANPO QUE: 

(1) 
	

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação Judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juíw da 7a Vara...Empresarial da Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo ng 0093715- 

69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recn_pexação' Judicial"): 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora Judicial, Alvarez & Matsal Consultoria LTDA.,. na Classe 1 

Trabalhista, péla quantia de R$ 159.223,91 ("Edital do Al"); 

(iii) Em 28.8.2015, foi • realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasiJo em que o plano de recuperação judicial CPRJ") foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juizo da 7a Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada no 

Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 

155' 
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(v) À Cláusula 6.1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte. forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos* Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item '‘a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vil) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde, que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que aS previstas nó 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	&CONHECIMENTO ENRIMA DE PAGAMENTo 

	

ti. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 159.223,91., nos 

exatos termos listados no Edital do Aj. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 

Out/201.5, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursal"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

. 	Lia°, cia.Parcela II' Valor da Parcela 

• 21/09/2016 	— 100.0.00,00 

31/10/2016 	20.000,00 

1  Conforme definido no PRJ. 

Conforme definido no PRI. 
Conforme definido no PRI. 
.Conforme definido no PRI. 
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1.9.223,01 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula L2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco; j04 

Agência: 1533 

Conta corrente: 1294 

Destinatário: Geraldo Verona Figueiredo 

CPF/MF: 637..287.706-63 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas, 

	

1.5, 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do FRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga., em favor das Recuperandas, (ia mais arfipla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	DisposiçOgs [MIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano. não implica, em nenhuma 

medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 

diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 

afglos decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo Juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma. das Varas Empresarias 

.da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Ç;J 
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E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

Nome.: 
Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAI. 

Nome: 
Cargo: 

Nome; 
Cargo: 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 



INSTRIPPIRITO PARTICULARDE CONCILIAÇÃO  

São partes (Parte) neste "Instrumento Participar de Conciliação" 
("IpStumento"): 

1. 	Como devedoras: 

c VÃO r ,,„L 	-„ 	 sociedade por ações 
de capital fec4ado, lnscrita no CINilliXf sob o n2  01340,937/0001-79, 
com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de 
Carvalho, ng 1.510, 2° andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-008 ('UM"); e 

GAWAQ PARIVIPAcõEs S.A., em recuperação judicial. sociedade 
anônima de Capital fechadO inscrita nó CNP) Sob erim 
11.284.210/0001-75, com sede na Capital do Estado de Sâi) Paulo, na 
Rua Gomes de Carvalho, n° L510, 192  andar, Vila Olímpia, CEP 
04.847-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA áltecuperandas"). 

11. 	Como credor 

GUSTAVO GOUVEIA BOMFIM, brasileiro, separado judicialmente, 
coordenador de planejamento, portador da Carteira de Edentidade n° 
06355236/12 (SSP/BAj, inscrito no CP12/MF sob o ng 798.083.525-5R, 
residente e domiciliado na Rua General Mário Fremes, IV 168, 
Apartamento 301, lardirn Guanabara, Ilha do Govenador, Rio de 
janeiro R. CEP 20030-041 (",eadoir) e/ou por seus advogados 
MARIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA;  advogada inscrita na 
OAB/RI sob o ng 60.914 e JOSÉ ALEUDO: DE OLIVEIRA;  advogado 
inscrito na OAB/RI sob o n2  16376. 

CONSIDERANDO QUE: 	• 

(i) 
	

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação 
judicial, tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7g,  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro 
(Processo 	ri2  0093715-69.2015.8.19.0001) 	em 	273.2015 
("Recu,p çração Judicial"); 



(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela 
. Administradora judicial, Alvarez & Marsal 'Consultoria LTDA„ na 

Classe 1 - Trabalhista, pela quantia de R$ 415309,95 (quatrocentos e 
quinze mil, trezentos e nove reais e noventa:e cinco , centavos); 

(iii) O crédito, Mencionado no Considerando • (ii) decorre do processo 
na 0000457-04.2012.5.0t0052, em trâmite. perante a 52!  Vara do 
Trabalho do Rio.  de ,Janeiro RJ (Doc.), ó qual, já se encontra em fase 
de execução. 

Em 2118.2015, foi realizada assembleia geral de .credores das 
Recuperandas, ocasião em que aplano de recuperaçãojudicialrEM 
foi aprovado pela maioria maciça dos credores; 

Em 14.9.2015, a decisão assernblear foi homologada pejo d. Juízo da 
'P Vara Empresarial da Comarca da, Capital da 'Estado do Rio de 
Janeiro - e publicada no Diária Oficial do Estado em 22.9:2015; 

A Cláusula 6.1 do PRj estabelece que os .créditos detidas pelos 
Credores Trabalhistas' serão pagos integralmente,. sem ..desãgio, 'da 
seguinte forma: (a)' pagamento de R$ 20..mil a cada um dos Credores.  
Trabalhistas,. limitado ao iialor do respectivo Crédito Trábalhista2, no 
prazo de 30 Dias Corridos após 'a Data' de Homologação Judicial do 
Planos; e (b) pagamento do saldo remanescente dás Créditos detidos 
pelos Credores. Trabalhistas em valores superiores a R$ 20 mil em. 
prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da.Data dá Homologação. 
Judicial do Plano4; 

(vil) O montante descrito no item "a" do, Considerando (IA) acima foi 
recebido integralmente pelneredor; 

(viii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendó ele 
transigir quanto .à forma de recebimento e mesMo quanto a valor, 
desde que em condições que: no sejam.  consideradas Mais favoráveis 
do que as previstas no Planoaprovado; e 

(ix) As Partes desejam, 4e comum .acordo, transigir, acerca da. forma .e 
prazo de pagamentada.parcela descrita no. item "b" do Considerando 
(vi) acima. 

' Conforme definido no. PR]. 

7  Conforme definido no PRI. 
g Conforme definido no PRI. 
4  conforme definido do PRI. 

2 
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RESOLVEM . as Partes, com base nos, princípios 'da probidade e. boa-f& celebrar 
este Instrumento; que se regerá pelas ciántulas e condições adiante 

especificadas: 

	

1. 	fif,CONITY.CIMENTO E EGUICAGAILIENTO  

	

1. 1, 	Além do valor de R$ 20.000,00 (vinte 01 reais), pago em: outubro de 
2015, ás Recuperandas reconhecem dever .ao Credor a quantia de 

R$ 395.309,95 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos é nove reais 
e noventa e cinco centavos]. 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas 
no Considerando "vi" acima, de forma que o Crédito Concursal seja 
pago dg Seguinte forma: 

Veto. da Parcela Valor da Parcela 

121.09.20161 [R$ 100.000,001 

[30.10.20161 [R$ 20.000,001 

130.11.20161 [R$ 20.000,001 

podzio16) • [R$ 30.000,001 

[30.0110171 [R$ 40.000,001 

[28.02.20171 [11$ 40.000001 

[30.03.20171 •[R$ 40.000,001 

130.04.20171 [R$ 40.000,001 
• 

p0.05.20171 [R$ 40.000,001 

[30.06.20171 [R$ 25.309,951 

13. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas guia de 
depósito judicial, constando os dados do processo que tramita na 
esfera da justiça do Trabalho, com identificação do favorecido. 0(s) 
comprovante(s) de pagamento da(s) guia(s), serão devidamente 
juntado (s) aos autos do processo judicial, tão logo seja efetuado o 

pagamento. 
3 
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1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes 
para comprovar o adirriplemento das obrigações assumidas pelas 
Recuperandas. 

1.5. Os pagamentos realizados em favor do 'Credor, em conformidade com 
as disposições do PRI.  e deste instrumento, conforme aplicável, 
implicarão automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, 
da mais ampla, plena, geral, Irrestrita, irrevogável. e irrerratávél 
quitação relativamente aos valeres listados no edital de recuperação 
judicial da GESA e da GALPAR, para que nada mais possa ser 
demandado das Recuperandas em fuízo ou fora dele, inclusive juros, 
correção monetária, penalidades, multas e indenigações, relacionados 
a tais valores. Haverá quitação ainda quanto ao Objeto do pedido e 
quanto 20 extinto contrato de trabalho, nos autos da reclamação 
trabalhista n° Ofi00457,04.2012.5.Ó1.0052. 

	

2, 	DISpOSICÕES FINAIS  

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as . disposições do .?RJ, com • 
exceção daquelas expressamente alteradas neste Instrumento: 

	

2.1 	Este Instrutnento obriga as Partes signatárias .e 'os seus respectivos 
sucessores e cesSionárlos a qualquer: titulo, ..é. somente poderá .ser 
aditado mediante a assinatura de instruMentoi próprio por todas as 
Partes. O Credor reconhece expressamente que atransação ..acerca dá 
forma de • pagamento do seu .crédito .em prazo mais dilatado do que o 
previsto no Planá não implica, em 'nenhuinamedida, de.scOmprimento 
do Piano pela Rectmeranda ou tratamento diferenciado Para credores 

. integrantes da. Classe 1 do 'Quadro Geral de Credores; . 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer 
Controvérsias. ou litígios. decorrentes deste. instrumento ou .a. ele 
relacionados deverão ser dirimidas pelo jufio da 75  Vara Ernpr.esarial 
da Comarcã da Capital do Estado do Rio de: . janeiro. .Após o 
encerramento da Recuperação Judicial, eventuais c.ontreVérsias ou 
litígios deverão ser Oírimidoss por urna .das Varas . Empresarias da 

Capital do Estado dó Rio .de janeiro, com exclusão de qualquer,OUtroi. 

por mais privilegiado que seja. 



E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebratti o presente 
instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas baixo assinadas. 

Rio de faneiro, 20 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A„ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃo PARTICIPAÇÓEs S.A, gM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Norte; 
	 Nome: 

Cargo: 
	 Cargo; 

MARIASELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

.0AB R 	14 

iosÉ 
	

LIVEI 

OAB/RI 1 .3% 

Testemunha 

Nome: 	 Nome: 

CPF: 	 CPF: 

• 



. 	 • 	.. 	..••. 
....Õ6.355. 3642 • 	• 

GUSTAVO GOUVEIA UOMFXM 

•MARIA.OE NZAR GOUW.tA...• 
... 	 , 

' 
. 	 . 

• 
:424 ;s0.0p,R:. A OS 

FL.iiOR 0034b1 

13_ Zc,9 



INrgUMENTOPflk1idULARaluctuAdo  

São partes ("fartes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instiumento"): 

J. 	Como devedoras: 

GALVÃQJNCENHARIA  S.A.. entLecuperp~al, sociedade por açôes de capital 

fechado, inscrita no CNPINF séh o ng 01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Nolo, na Rua Gomes de Carvalho, ne 1310, 1951  andar, Vila 

04,547-005 ("GZA"); e 

çad~wau.S,A.,  entrtennendo judicial, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CisiPj sob o to2  11284210/0001-75, com sede na Capital do: 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, :ng 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em. conjunto corna GESA "Rupperandas"). 

I. 	Como credor 

IVANIRANCISCO DE QUE1RQZ,  Brasileiro, Engenheiro. Casado, portador da Mula de 

Identidade RG n42 3063453, inscrité no CPE/MF sob o 112  638.208.706-87, 

residente e domiciliado na R Antonio Da Costa, tiLl 118, Suzano, Esti& de São 

Paulo (~). 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se scib O especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da TI Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capinai do Estado do Rio de janeiro (Processo n° 0093715- 

69_2015.8.19.0001) em 27.32015 (Iecuperalão ULgli ial"); 

(11) 	.0 Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela 1. 

Administradora Judicial, Alyarez & Marsal :Consultoria LTDA., na Classe I - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 128.185,99 ("Edital do Ar); 

(iii) Em 28.82015, foi realizada assembleia :geral de credores das Recuperanda% 

ocasião em que o plano de reCUpetaçãojtidicial("PRI1 foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores;. 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão aásemblear foi homologada pelo it juízo da Tâ Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Ria de janeiro - e publicada no 

Diária.Oficial do Estado em 22.92015; 



geM 

(v) 
A Cláusula 0_1 do "PRI estabelece que os créditos .detidos pelos Credores. 

Trabalhistas' serão pagos integralinente, sem. deságio, dá seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista, no prazo de .30. Dias Corridos após .a 

Data de Homologação judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos •Credores Trabalhistas: em valores 

superiores a R.$.28 mil .em.prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Platio4. 

[vi) D montante descrito no item ."a". do 'Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente Pelo Credor; 

(vii) .0 direito de crédito do Credor é .tun direito disponível', podendo ele transigir 
quanto á. forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em. 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(v11) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento. da parcela descrita no item "b" dó Considerando (V),acimá. 

RESOLVEM 
as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que Se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	•2 ItU'2• O ' U_ . 	 • 	I 

	

11. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 128.185,99, nos 

exatos termos listados no Edital. do Aj. 0 valor de R$ 20 mil já foi pago em 

Out/201S, confOnne Considerando Ir acima ("Qklito Conçursal"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as ctindicties de pagamento previstas no 

Considerando Üv  adma, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

Veto. da Parcela 	Valer da Parcela 

21/09/2016 	100000,00 

31/10/2016 	8.185,99' 

1  Conforme definido no Pin. 

2  Conforme definido no PR). 

3  Conforme definido no PRI. 
Conforme definido no PRJ. 
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1,3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta hancãria de titularidade do Credor [descrita abaixo): 

Banco: 033 

Agência: 00087 
Conta corrente: 1074632-6 
DestinaM'rio: Ivan Francisco De.Queiroz 
CPF/NIF: 638.208.706-87 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das o:brigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições dó PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juizo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2, 	DisposiçõEs FINAIS  

	

2.1. 	Aplicam-se a . este instrumento todas as disposições do :PRJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas. peste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer. título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em praZó mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe I dó Quadro Geral de.Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo juízo da V Vara Érnpresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro. Após o. .enierramentó da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio delaneiro; com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas_ 
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Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

fl
Francisco De Queiroz] 

Nome: 	 Nome:  
CPF: 
	

CPF: 	Q 
330,  3wh:. cy 

f 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GAIA° ENGENHARIA S.A,, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAOES S,A„ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAI', 

Itarounbs: 



INsTROMEIM,PARTICULAR or. CoNalarlo  

São partes ("partes") neste "instrumento Participar de Conciliação" ("instrumento"): 

1.. Corno devedoras: 

CALVA() ENWHARIA S.A., em recuperação judicial, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ng 1,510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

I V TQ P• TI • 	 recu era o 	sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNPJ sob o n2  11.284,210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA "Recuperandas"). 

11. 	Como credor: 

1QA0 ANTONIO DINI2,  Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula de 

Identidade RG n2  74863599, Inscrito no CPF/NIF sob o na 019.929.528-09, 

residente e domiciliado na R Da Lagoa 82, Campinas, Estado de São Paulo 

("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 72  Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo n9- 009371E- 

69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação Judicial"); 

(10 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela I. 

Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 137.930,37 ("Editalsio  Ar);  

(iii) Em 28,8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recuperação judicial ("?RJ") foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juízo da 72  Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada no 

Diária oficial do Estado em 22.9.2015; 

g(4 
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(v) A Cláusula 6.1 do PR) estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistasi serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos ap6s a 

Data de Homologação judicial do Plano'; e (h) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "h" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nas princípios da probidade c boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. 	RECONHECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 137.930,37, nos 

exatos termos listados no Edital do AI: O valor de R$ 20 mil já foi pago em 
Out/2015, conforme Considerando "Ir acima ("Crédito Concursal,"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

Voto, da Parcela 	Valor da Parcela 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 	17.930,37 

'Conforme definido no PRI. 

Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no PRI. 
4  Conforme definido no PRJ. 
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1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agência: 1652 

Conta corrente: 08629-7 

Destinatário: joao Antonio Dilli2 

CPF/MF: 019.929.528-09 

1.4-. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

con-iprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

1,5, 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

dispoSiOéS do l'Rj e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações, 

2, 	ri ISPO,SIÇOU FINAIS 

2.1. 	Aplicam-se a este Instrumento todas as disposições do P RJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado do que o previsto no plano não implica, em nenhuma 

medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 

diferenciado para credores integrantes da Classe I do Quadro Geral de Credores; 

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juizo da r- Vara Empresarial da Comarca da Capital do 1-I'stado do 

Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos par uma das Varas Empresarias 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E. por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 



Rio de labeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA SÃ., EM RECUPERAÇÃO )11DICIAL 

Nome: 	 Nome; 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÂO PARTICIPAÇÓES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome; 
Cargo: 

Testemunhas;:  

Nome: 
CPF: 

 

Nome: 
CPF: 

15, tgo 
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JNsTRunggro eiuraça~fidAM 

São partes ("Partes") neste "instrumento Participar de Conciliação" ("InstrumentQl: 

I, 	Corno devedoras: 

vÃo ENGENILI z S.A.em rec.. p - • ao udic:, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  p1.340,937/0001-79, com sede na Capital.  

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 22  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("GES11"); e 

GALVÃO PAR'FICIPAÇÕES S.A.. em recuperação judiciai, Sociedade anônima de capital 
fechado inscrita no CNPj sob o n2  11.284,210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("LIMPAR", em conjunto com a GESA "fiemperandas"). 

Il. 	Corno credor: 

JoRG£ HENE1QUE MAROMS VALWA,  Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da 

Cédula de Identidade RG n2  94014001282, inscrito no CPF/MF sob o 
ng 430.439173-91, residente e domiciliado na Rua Ligia Monte, 175 - APTO 
1002, Cocó, Fortaleza, Estado de Ceará (" rÇ_Idar"), 

C9NSWERANDO QUE: 

(i) As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juizo da 7u Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo n2  0093715- 

692015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela I. 
Administradora judicial, Alvarez &. Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista pela quantia de R$ 254.875,57 ("Edital de An; 

(iii) Em 28,8,2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("Ur) foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14,9.2015, a decisão assemblear fõi hornologada pelo d, juízo da Ta Vara 
Empresarial da Comarca dá Capitai do Estado do Rio de janeiro - e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 



(v) A Cláusula 6.1 do PR) estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalbistasi serão pagos integralmente, sem cleságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitadó ao 

valor do respectivo Crédito Trabaibista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Planos; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Planot 

(vi) O montante descrito no Item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pela Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito "disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que ás previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1, 	1 I).J # arktil _ 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 254.875,57, nos 

exatos termuS listados no Edital do AJ, com a dedução de R$ 20 mil já pagos em 
Ont/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursal"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

 

veto. da Parcela Valor da Parcela 

100.000,00 

20.000,00 

  

     

 

21/139/W16 

31/10/2C0 

  

   

   

   

      

' Conforme definido no PR. 
2  Conforme definido no PRJ. 

Conforme definido no PRJ. 
.1  Conforme definido no PRJ. 
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PAG 



30/11/2016 

30/12/2016 

31/01/2017 

28/02/2017 

 

20.000,00 

30,000,00 

 

40.000,00 

24.875,57 

 

 

   

	

1.3, 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo); 

Banco: 341 
Agência: 4097 
Conta corrente: 00741-5 

Desdnatário: Jorge Henrique Marques Valenca 

CPF/MF: 430.439.173-91 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplernento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições cio PRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas ; da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo é 

qualquer crédito do Credor sujeitoS ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	DISPOSIÇÕES FINAIS 

	

2,1, 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PR), com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca dá forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Piano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe I do Quadro Geral de Credores; 

2.3, 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juizo da 7'3  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rici de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
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cOntrovérsias ou litígios deverão Ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixe assinadas. 

Rio: de janeiro, 21 de setembro de 201 6. 

GAI.VÂO ENGENHARIA S.A., Cm RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GAMO PARTIÇIPAÇÕESS S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo; 

[Jorge Henrique Marques Valenca] 

Pieinunhas; 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 

2•g-5 



(In 	O Credor foi, devidamente listado no rol 
Administradora Judicial, Alvarez & MarSal 
Trabalhista, pela quantia de R$ 195_065,10 (' 

de .credores apresentado pela .1. 
Consultoria. LTDA., .na Classe I - 
Vjtal do Aj"); 

MitaikEARMALIffia~ 

São partes ("Partes") neste 'Instrumento Participar de Conciliação" (listro. ento"): 

	

1, 	Como devedoras; 

GAI,vÃO ENOç i~.5,Aniumuzgraçâo judicial, sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CM/ Wsob e n°' 01.340,937/0001.,79, com sede na Capital 
do Estado de São Paulo, na Rua: Gomes de Carvalho, n21.510, 19° andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 (",CMA"); e 

GAL.vÃo Pai= O,j,,ern  recuperação judkial; sociedade anônima de capital 
fechado inscrita no CNPI sob o n2 11.284210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ri2  1310, 19° andar, Vila Olímpia, CEP 04347.-005 CGALPAIr. em conjunto com a GESA  

	

II. 	Corno credor: 

E 0 • vins______Ls"Egar ED, Brasileiro, Engenheiro, Solteiro, portador da Cédula de 
Identidade RG n2  25á757563, inscrito no CPF/MF sob o ri 2  261.8(5.338-90, 
residente e domiciliado na R 28, n9  841, I3arretos, Estadó .de. São Paulo 
rtredor"). 

CONSIDERANDO QUE! 

	

(1) 	As RecUperandas encoulram-se.sols o especial regime •derecuperação judicial; 
tendo seu pedido sido deferido pelo d, Juízo: da 7ã Vara Empresarial da 'Comarca 
da Capital do Estado do Rio .de janeiro (Processo na0093715- 
69.2015:8.19.0004 em 27.3.2015  

(iii) Em 28.82015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
()casão em que aplano de recuperação judieial(»Er) foi aprovado pela maioria 
maciça dós Credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assernblear foi homologada pelo d...1oáo da 7-1  Vara. Empresarial da Com.arra.da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada no 
DiáriaCIfitial dó Estado em 22.9.2015; 



(v) A Cláusula 6.1 do 'NT estabelece que os créditos.. detidás pelos Credores 
Trabalhistasl: serão pagos integralmente, .sem deságiol  dá seguinte forma: 
(a) pagamento de Et$ 20 mil. a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 
Valor da. respectivO Crédito Trabálhista2, no prazo .de 30. Dias Corridos Após a 
Data de Homologação judicial do Pláno3; e.. .(b) pagamento do • sald0 
remanescente dos Créditos. detidos pelos Credores *Trabalhistas ém Valores 
.superiores a R$'20 Mil em prazo nãosuperiorao Aniversário de 1 ano da Data. 
dá Homologação Judicial do Planei.. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) açima foi recebido 
integralinente pelo Credor; 

(vii) O direito 'de crédito do Credor é mil direito disponíVel, podendo: ele transigir 
quanto à forma de tecebiffiénto e mesmo quanto a , valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas inals favoráveis. ao que as previstas no 
Plano aprovado; e 

(viu) A.S. Partes .desejam,. de comum acordo, transigir acerca .da forma e. Prazo de 
pagamento da parcela descrita no.item 	do .Considerando (V) acima. 

RESOLVRM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

RÉAN~Tag"p~ro  

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de 11$ 195.065,10;  nos 
exatos termos listados no Edital, do AJ, com a dedução.dell$ 20 hill g Pagos éM 

.Out/2015, conforme- Considerahdolim acima aréditO Concesall. 

	

1.2. 	O Credor concorda em .ajustar ãÉ condições de pagamento 'previstas .no 
'Considerando "v" acima, de forno que ú. Crédito toncitisal seja pago da:seguinte. 
.forma: 

Vcto. da Parcela 	Valor da parcela 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 	20.000,00 

conforme definido no PRI. 
2  Conforma definido no Pin 
?Conforme definido no PRI. 
4  Conforme definkio no PRJ. 



30/11/2016 	20.000,00 

30/12/2016 

31/01/2017 

30.000,00 

1.3.. 	As parcelas previstas na Cláusula '1.2 acima serão pagas mediante.ciopósito em  
conta bancária de tituiariclade de Credor (descrita abaixo); 

Banco r 104 

Agência: 0283 

Conta corrente: 37495-0 

Destinatário: joseritavió fiares Pará 
C.PF/WIP: 261.805.333-90 

1.4. 	Os comprovantes .de depósito valerão tomo recibo. ê serão. suficientes pare. 
comprovar o adimplemen to das .obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

1,S,. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em. conformidade com as 

disposições do PRI e deste Instrumento, •conforme :aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em 'favor das Recuperandas, da mais ampla plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e Irretratável quitação relativamente a todo é 
qualquer crédito.do  Credor sujeitos ao regime de retuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das .Recuperandas em juízo em fera dele, 
inclusive juros, Correção monetária, penalidades, multas:e indenizações. 

2. 21~2w 

	

2.1. 	Apficam-se á este inttrnmento todas as disposições do PRj, com exceção 
daquelas.expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga, as Partes signatárias é os seus respectivos sucessores e 
cessionários a .qualquer titulo, e .somente poder-4 ser aditado mediante sa 
assinatura de inStrumento próprio per. todas as Partes. .0 .Credor reconhece' 
expressamente ¡pie a transação acerca da .fornia de pagamento do sou crédito 
em prazo mais. dilatado do. que o previsto nô Plane -não implica, .ern nenhuma 
medida, destinnprimento do Plano pela Recuperaiida ou tratamento 
diferenciado para crecloresIntegrantes da Classel do Quadro Geral de credores; 

	

2.3. 	Purante o processamento da...Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste .. instrumento ou a ele relacionados deverão .ser 
dirimidas pelo juízo da 7L1  Vara Empresarial da.COmarca da Capital do Estado do 
Rio de.  Janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventua' 
controvérsias ou litígios deverão .ser dirimides'poruma das Varas 'Empresarias 



Nome: 	 Nome: 
Cargo; 	 • 	C 

¡Jose Ota Háres Paro] 
.Teste .11_01aâ: 

Nome: 
.CP: Nome: 

CPF: 

da Capital do Estado do Rio dejaneiro, cora exclusão de qualquer outro,nor mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram apresente instrnmento em duas 
vias de igual.teor e ROO, na presença das testemunhas abaixo assinadas... 

Rio de janeiro'. 21. de setembro de 2016. 

.GALvAo 'eNGENSARIAS,A.,'EM RECUPER.ÃO) JUDICIAL 

Name: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GA" PÁRfitiPAOEs SÁ, EM NCUPERAÇÃO PDICI4 



São partes CeArtesi  beste Instrumento Particfpar de Conciliação" riampenton:  

".12çjj~kgri.— 	 rçjal;opçied,á4e pOrações.decapital 
feãiadO,.inkálta 	 Ob on! 01.340.9.3:7/00.0119;•Com Sede na Capital 
do Estado de.So 	na Rua GODICS de 'Carvalho, n 1 510., .19R andar, 'Vila 
Olímpia, CEP;04.547A.05fli.0.41; 

Ghi.VXO.PÁnrkirá.~:„rxtrecuperatik judwial,  .vc1edade...ariÕriiMa de caPital 
fechado inscrira.00.-CNPf..db'01Q 1.L2:8010./0001.:75;.op‘:isodê: initapítãldo 
•Estado ' 4e São..Paulo ria ,Ruá:.  Gerrites."..'di Carvalho, n 	510k  1:9eandar, Vda. 
Olímpia., CEP 0.4547-005 CUStrAn eia rónjiiraõ ctitii.a;:GÊÃ.';.Ék*.dtteraridãs1.  

Como' credor: 

N411i0101111.1oos1M Sttik,  rãs-fieira .Solteira!,. portador da.:Çedula.de Identidade 
RG ii ‘01321.49i.L13,1'-çiÁscrito:.no,CPOMPSOI:!...d.fif?.ál6Ma4tié'4'&reMdente e. 
duirnuliailo na..R....Pedro.fle .Resende 420; So Paulo Estado de.:5!o.  Paulo 
C.CredOr):  

CO NS ÉPAND o OÉ: 

• As Réeuperáidg etit..ontrain,:se Spli o espe,';,ial regime de reeoei-4541 jo(11(1à1, • 
tepalã seu pedido sidogáêdOPek. d....140 da .7a Vára.EMpresarial‘daiÇOMar0;  
da Capital do Estado do RÏe de jáiieiro - (Processo" 	0093.715 
.69.2015.0:19;,0004:erdPr3;20.15.:Cle:thirrn:lUdielar);. :- 

	

(if.) 	O Credtir.  foi.  devIdamen ltstado iw rol de credores opreÈentade: pela i. 
Administradora 	 DA..,. na (.2aSke 

pela quantia de R$ 29&375,58, confonne aditado • pela 
Adiniid$tradorá Judicial em pettçãó::pOtõcdOiãdw:eiii .....12. de abril .de.. 2016, - 
('Ulaçãogõ 	" 

. 	. 	 . 	. 	. 	. 	. • (iii) 	 foi realizada -assembleia:  geéál'-e.ére4ói.es. das. ,Pteçuperandas, 
otasiãé.em'qUe opiãnedereciiperãOOJOdidairPin fiiiasprovadOpela::MMON: 
niciçg dos cret.iprep; I .. 

	

. (iv) 	P.rn 14.92015, a :deci.ião:asSeniblear fo honrnlgada pelo 4. Juízo da TA' Va 
:Empresarial da Comarca da.CaPiral.do  Estado do .% dela-beirã ,,..eliublieah 
Diária OtcJal do Estado em 22.9201.51. 

(1) 



. 840 

(v) Á Cláusula 6,1 do PR) etbheiece que os. créditos detidos,  pelos CredOres 
.Trabal1ii.sta0 serão 'pagos 'Iritee,raimente sem .cleggio.„ da, seguinte forma', 
(a) pagamento de Z8. Mil  a:Cada:uni dás Credores TrabaihistásAmhdo ao 
valor do respectivo Créditõ.TrabaN0az, no prago de 30 plosCor.ridOS após a 
Data de Homologação Nadal d Pia,oà3; e.: (j) ,pagamento- do' 5l40 
remanesrente . dos Créditos detidos 13e105 'Credores-  itiáligiiiStaS em ..valores 
Nupéri6res a R$ 20 mil em:prao não.soperifár adAniverSário de 1 ano da tyát• 
dá ItóritO)ogáçâo, judiciai do Plani0. 

(vi) O montante deseritO no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente peio Credor; 

O direito.  de crédito dO tred.or,.• ...iirt.i.direito:..diSponiVe4.:; poilend.O.el e transigir . 
quantõ s foriiia:•  de reeehimento: •.;iliOn.n. -AniiiixO 	idesd•c qUe ein 
co.1M.19(Ses que no sefain:dOnSideridaS mais favoráveis d que is previss no"H 
Piano aprovado ; e 

.AS .ParteS. desejam de' comum: aCordo,.Irarislitir...acer.ca...4aÃoina:: : prazo; 
" pagamento da partejo.despfita tioireTo 	do.coWdèi;à¡Id6: (v")..ãèhÃ‘:, „. 

rzRot,v.cm.' os. Párt.es.,...coiri:bàSç.:'nos princípios da probidade e hoaí Celebriri este: • 
stru gire ttr,. que s e•reárá.: peias cláusulas 'econdiçõs,  adiane.:opeigods.:,......• • " 

Plçallietabli01  FORMAM; Nist;(£810 

	

1.1. 	M Recuperadas reconhecem dever ao Credor a qiiantia:de .R$.:298.375,58, nos 
exatos termos' listadOs. na  Relação do' Al. O valàr de Rt-28-inii já foi..pago em . 

.0i.4t/2015, conforme ConMeraildo•"ti" acima ("Crédiwtoncorsae..  

	

1.2, 	O Credor concordo em a¡ustat a$ condições de :pagamento • pi:'gvistas no 
ConOtel'an do "%,' acima, de forma que o Crédito Concursa1sejapágo.44.,eguinte 
forma: 

Vete, 4a:Par.Ma 	VaNr: da,NiCela:: 

21/09/2016 	loctoduci 

.31/10/201.6.. 	:20:0011.00. . • 

'Unforroe deibidn no 
çç-:11 	 n4 

3  Callinrçiiit:d1Éfitiiik ¡ui 
I Cunfo'rrne deiinidó nu PRJ 



... 

• ., 	. 	. 	. 
- . ' ..... 

3u/12/20] 6 	30.000.00 ••••• 

T.:31/91•12.017.H.:.4000000 .„ 

20/0212811 • • • • 	40,,000fr09 .  • 

31/03/2817 ..„ ..„ 	. 

1.3. 	As Nrcelas previstat na 'cláusula 14 acíma 5049 pagas mediante depósito em 

conta•bancári a de diularidade 'dó eredor (deStrita abaixo): 

•Ratiefl: 241 

Agéndar6225.• 

Cotita..correfite:: 5:n5I 

DestniaWno Xa(ia Domingos Da Silva 

. CP1U.MF j16.:.000":93 . ...• • 

. Os ,  comPr9...ai4eS .  'dedepótb vakro crnnõ recibo e; 	 para 

ÉotaPrO,.;ar o adimpternento: das-obriga.0.êS,assiatidas jeIaS Recperandas. 

O s • pa&aine.ati."S:: .i.E.éali..zattós;:em. favor do Credor m conformidk'seoini.. • as• 

dispioSiçàeS•:••:d6" PR e deze Instrumeiti, 	: 	 . 

atitoliiátiornena,:o.otorga;:01: fav9t..da$::ReOpei'aptlas,,:dimait•áiiip.iáyP)etiz.  

irrestrita i.:lrrcvogvel e irretratável: • 4it1tiçá.9. ..relat1t!aMen0 

: qual•44ér.eréditti do CredcirAtieJtos•4 .9 -rime:iá.:rgiij)eráção.ii44ç..:1).6q1:M•:: 

iiãdá mais :possa:•iser...deMaiida49.:.idat, 

mduslve 1uráSi .ceiti09..ffioiiêtória;.:.pe.olidadetou.11.taSirAd.ellizaçêes.' 

• 1)t5.P,r),51G.Cffiáfitiii11: 

A•plka.M: 	. este .InStrumento.::. todas .:as dupo.içes do ::CF4 .,••.:•c.orri • .e.#e0o.. :  : 

daquelas expressamente alteradas: tiesteli.~09; 

	

. 2:4 	.Éste Instruméntij. 0.1.rjgaSartes:siÉriatárias•e.o.set0pet.itia,. stieessOres:e. • 

u$stórário.g. .•a qu.dqwr timio, e.. som'ente•:Paderá ..:•ser. ...a. difado. •:mediante • a . . 

• • asSin áriirá:-.0e • Mstromento:própri9•.‘.00.' ::totias,.:ks......èart.ts. • O Credor .reeófiliede 

expreSiamerite que a transaçãO aet.te4da:"forma::de.Pagamen.t.9.T19.sifi.•!: crédito .. • 

• em praió'ÉriMs puSid0: dct•quí .9., previsto no plari92:09•;. -aripliegi;:em• nenhuma • 

• 

 

medida. ••••dçseiimpi¡Mento 'de Plárip pela Recuperalida ou;:.,tratamento 

dir0-efiçiá doí), rá.:crederes Integrantes da Classe:1 d O. Q9adre. Geral. de„Cnedores;• • • • 

... 

 

	

2 3 	Dtirante o 'pri•JãssaMeOto•.da • Rec•t,IperaO'q JwJJcta 414aiS4ur.. •00•Pliov0Was.1? 

fitfáWs•-••-décórtéótéS..::kleste íristnithetit6 •ou a fflI•e•••  relacionados - .deyepão.  ser 

•2.1 



Eoa du 
Rio : de anero AP:6,9: o ; elwerramento da Récliperaão,:jOièiãi; 'éventuais 
coigtóizOsiá 	iltigió$: dektgffirj...Siée.dirinriidas por:  urfiáldásyáix;iú: F.rurresarias 
da Capi.tal de gStadixd-á Rh) delaOiro, :com éi.#1-.0WO dér iivatquer:gutra,, por mais 

: priVitekh4fo.t.tá 5*." 

E, por estarem justas e tóátátadas,# parto •001elataltfi'..È.i.'pfggtgifi0.,umentoitn düai 
„ 

vias de gua1. teár 	0110 dã 	A',!aio:40fiadas. 

Rifi:de fanOro, 21 de séteritf6-dé:201.6. ' 

GALyÀo ENGENKÁ.lui,i:S,44:84nR:11:PERAÇÂoluDiciAid 

Testerarliw  

• Ga.v.4a 



1NsTaitimnrrn PARTICULAR DE COIVÈLLIAÇÃQ, 

São partes ("Partes") neste instrumento PartiOpar de Conciliação" ("InStruiriert/d): 

Como devedoras: 

GAIVÃO ENGENIIARIA S.A 	recuperação judicial, sociedade por ações. de capital 
fechado, inscritano Ciej/M1,,sob onú 01.340.937/0.001-79, com sede na Capital 

do Estado de.Silo Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  i.5.10,192 andar, Vila 

Olímpia, CEP 04..547-00S ('aSA"); e 

GALVA0 PARTICIPACÕES S.A., em recuperaçãOludiCial, sociadade,animinia de *capital 
fechado.  inscrita no ;CNP] sób 0 .112  11,284210/0001-75,.coni sede na Capital dó 
Estado de São Paulo, na Rua Umes de Carvalho, n2  1.51.0;  192  'andar; *Vila 

Olirn pia; CEP.0.4.547-005 ("~", em conjunto com á GESA'ReCuperandas"). 

11. 	Como credor: 

LociA NO NÁTAL 	N4R,115.IENTO,  Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da.  

Cédula de Identidade. RG, 02  2685359-5, inScrito 'no CPF/MF Sob. o 

ti2  251.915.368-78, residente e domiciliado ria AV. PFÕÍ, Pedria ClariSrotindo 

Fornarl, 1601 - Quadra I lote 22 Erigórdadouro —Jundiá, EStadódeSãci Paulo 
(Credor). 

CONSIDERANDO .QUE: 

(i) 
	

As RecuperariÉlas encontram-se sob.  o es p e ciai'. regi me de .recuperação judicial,. 
tenda seu pedido sido deferido pelo d. juizo da 7a Vara Empresarial da Comarca 
da Capital do Estado. .do Rio de. janeiro .(Processa n2.0093715-
.69,2015.8,19,0001) em 27.3.2.015 CRecuperldnilldi041"); 

O Credor foi devidamente listado no rol :de credores .apresentado pela L. 
Administradora judicial, •Alvarez & Marsal Consultoria LtDA.,.na Classe 1 - 
Trabalhista, pelaquantia de R$ 137.83.3,79 (dital do AH; 

(iii) 	Em 28,a2.o15, foi realizada assembleia, gerai de credores das Recuperandas, 
ocasião cm que o plano de -recuperaçAo judicialf`PRnfotaprovadapela 
maciça:dos credores; 

(1v) 	Em 14,9.2015, a.  decisão assetnblear foi homologada pelo d.. juizo .da 72  Vara 
Empresarial dá Comarca da.Capital do' Estado, do Rio de:janeiro — e publicado no, 
Diária.Oficial do Estado en'i 22.92015; 

" 
• • 



13_g,g 

(v) A Cláusula .6,1 do PRI est4beiece,  'que :os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas' se0o pagos. integralmente, sem cleságiO, da segiiinte forma: 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um ÇIPS....CredoreÈ Trabalhistas, limitado ao 
valer do respectivo Crédito Traballiistaz, no prazo de 30 Dias Corridos após .a 

Data de HOmolegaçz)o 	do—Plano3; 	(b) pagamento do .saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos .Credores Trabalhistas em valores 

Superior'es a rd 20 mil em pi izo não.  superior ao AniverSário de 1 Ano da Data 

da Homologação judicial do Piano4. 

(vi) montante • descrito no Item "à" .do Considerando (v) .acima foi recebido 
integralmente pel9 Credor; 

(vil) O direito de crédito. do  Credor &Um direito, disponível, podendô ele transigir 

quanto à forma de recebimento e IneStno quanto a. valor, desde que ern 

condições quemão selam, consideradas mais favoráveis do.  queas• previstas no 
mano.í.lprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca :da forma e -prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "ir do Considerando (V) acima. 

RIMI.VEM às Portes, com base .nós princípios da prObidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condiçiiesadiante especificadas: 

1. ÉYCONHECIMXNT(1.0()104A PAGAMÉNTO 

	

1.1. 	As Recuperandas,reconhecem dever ao Credor 4 quantia de R$1.3.7.833J91.nos 

exatos termos listados no' Edital .do Al. O valor .de R$ 20 rniljá Foi pago em 
O ut/2015, conforme ,Considerando.  "ir acima e  Crédito Coricurril".). 

	

1.2. 	O Credor concorda .em ajustar as condições de .pagainento previstas no 
Considerando 'v" acima, de forma que O Crédito Comi rsal seja pago da seguinte 
forma: 

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

2i/o9/2016 	loo.000mo 

31/10/2016 	 17233,79 

0,,riforme definido no PRI. 

COnfornie'clefinido ha 
.4  Conforme definido .no PRI. 

Conforine'defini4o no PRI. 



	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 12 adiria:serão pagas 'mediante depósito em 
conta bancária de titularidade'clo Credor (desCrita:abaito): 

Banto: 341 
Agência: 06549 
C.onm corrente: 03158,8 
Destinatário: Lucianõ Natal. Do Nascimento 
CU/NU: 251.915:368-78 

	

1.4. 	OS comprovantes de .clep4to• valerão corno recibo a serão suficientes Orá 
comprovar o adimplemento daS obrigações assurnidaS pelas Recuperandas. 

Os pagamentos realizados, em favor do. Credor, ::ern conformidade cOrn as 

disposições do .PRJ e deste InStruMento, conforme .aplicável, implicarão 
automaticamente a .oUtárga, em favor 'das RecnOrandas, da Mais ampla,'plena, 
geral, 'irrestrita, irrevogável e irretratável. quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitosao regime de.recuperação judiciatpara que 
nada niais possa ser demandado das 'Reçuperandas:  em' Júlio ótt 'fora .deler 

inclusive juros, correção Monetária, penalidades, inultaS eindenOçõeS, 

	

2. 	PisrosicóFs FiNAIS  

	

2.1. 	Apliçam-se a. 'este instrumento todas • as.  disposições .do pgj, cOM exceção• 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

22 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e'Osseus respectivos sucessores e. 
cessionários a qualquer tinido, e: Somente. poderá ser • aditado. mediante a 
assinatura de instrumento, próprio por todas.as  Partes. O Credor reconhece 
expressamente. que a tátisação 'acerca da. fOrnia de pagamento do seu crédito. 
cm 	prazo mais. dilatado (loque o previsto no:Plano não..implica, em. nenhuma 
medida, descurnprintentO de Plano pela. Rectiperanda Ou .trata,mento 

diferenciado' para credores integrantes da Ciasset do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	'Durante o. processamento da Recuperação JudicialA uaisque r2controyérsias. ou 
litígios decorrentes 'deste instrumento ou: a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo juízo dà 7 Vara Empresarial da Comarca da Capital do -Estado do. 

Rio de Janeiro. AOS o enterramento da Recuperação Judicial, 'eventuais: 

controvérsias ou.litígios deverão.  'ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 

da Capital do Estado 'do Rio de:Janeiro, com exclusão de qualquer outra, por mais, 
privilegiado .que seja.: 

E, por estarén] justaS..e contratadas, as Partes celebrem apresente instrnmentoim duas 

vias de•igual teor e 'farina, na presença das testemunhas.abaigo assinadas. 



Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016:. 

.GAI,VAQ ENGENHARIA S.A., gm RECUPERAÇÃO fUuluAL 

Nome: 	 Nãme.: 
Cargo: 	 Cargá:',  

GALVAO PARTICIPAÇM.S.À.,.ps4 RECUPERAÇÃO.JUOCIAL. 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cfakso: 

[Luciano Natal Do NasciinënWl 

TestemurttELL::•. 

 

.„, 

  

051, j, 

  

Nome:  
CPI': e ?. 

,88 

4 



sodedi.dê:0-0i0iiiã„O cãtli41

do de Sio Paulo, na Rua Gomes de Carva'ho, n ' 510, j9Q andar Vila 
ado lnscrlt no CNPJ 5Db o nu 11284210/0001  75,  com sede na Capital do 

- "pIa CFP 6 '...:47.,":6iÊt"çãikáÊiiii!Ciiifinfii:iiii:íGËM4té00i,:iiiiiããsli  

dula de -identidade RG u 342339 Inscrito, no CPl/MF sob -o 

n 500 821 916'20, rstdentee domiciliado na Rua Donato da Fonseca. 737 Apto 

" o24A -,..004.0ifjOge1.:EStoo.de 104:50t.ái$‘ 

I 	3.1, 



(v) 

Vcta. da Parcela 

211,09/2016.':: 

31/10/Z016 

Confarine.d,tinlde no PRI, 
conforMedeiliaido no PRt. 
Conforme deittiide no ?RI, 

4  Co;ifo.rpie.dentildo no PItj.. 

A Cláusula 6.1 do Pilj estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabolhistasi sedo pagos integralmente, sem deságio da seguinte forma: 
Ca.)PagaMente de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista', no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data de Homologação judicial do ManoI, e (h) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em Mores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 all0  da Data 
da Homologação judiciai do Plano'. 

O montante descrito no item "a» do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à fôrma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Plano aprovado: e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prato de 
pagamento da parcela descrita no item nif do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. Reatuir~1~~to 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 385.193,40, nos 

exatos termos listados no Edital do Aj. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 
Out/201 5, conforme Considerando ali" acima eCré.dito Co.nctirsall. 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursol seja pago da seguinte 
forma: 



11). 8,89 

30/11/2016 	30.000,00 

30/12/2016 	40,000,00 

31/01/2017 	40.000,00 

28/02/2017 	40.000,00 

31/03/2017 	35.193440 

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 
Aduela: 6661 
Conta corrente: 01997-3 
Destinatário: Luiz Carlos Neuenschwander Filho 
CPP/MF: 500.821,916-20 

1,4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PR I e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juizo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

2, 	.tniâãções FINA  

11, • :'.APlicarn-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção 
..'daquelas expressamente alteradas neste instrumento, 

12, ,Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
:.:CeSSionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
.•Ãsslitattira de instrumento próprio por todas as Partes, O Credor reconhece 

...iireasa-  mente que a transação acerca da forma de pagamento do seu credito 
.:::-.àpeazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 

descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
::difereticiado para credores integrantes da Classe Ido Quadro Geral de Credores; 

2.3. . uranté o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou  
iItrglo5 . decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

3 



dirimidas pelo Juízo da 71  Vara Empresarial da Comarca da Capital do EstAdo do 

Rio de janeiro, Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou lltigios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem Justas e contratadas, as Partes celebram o presente Instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadwi. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GAINAO ENGCNnarria SÁ, EM RECUPERAÇÃo JUDICiAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPACÕESSA., EM RECUPERAÇÃO Joon 

Nome; 	 Nome: 
Cargo; 	 Cargo: 

de.44M:  

[Luiz Caries N enschwander Filho] 

Testmutir as: 

  

    

Nome; 	 Nome: 
CPF: 	 CPI:: 

R0 

4 



INSTRUMENTO PARTICULAR OECoNcarAcRo  

São partes ("Partes") neste 'Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

L 	Como devedoras: 

á 	ia 
	 IA A em re !I • ra 	g a sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPUNIF sob o n 01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

GALvA0 PARTICIPAÇOESSIL em recuperação indiciai, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNPJ sob o n2  11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo. na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("fiALPAR", em conjunto com a GESA "Recuperandas"). 

II. 	Como credor: 

MARCELO DA  SILVA Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula de 

Identidade RG n2  72686645, inscrito no CPF/MF sob o n2  008.327,577-05, 

residente e domiciliado na R Renato Andreoll, Ribeirao Pires, Estado de São 

Paulo ("Çarxdor"), 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob á especial regime de recuperação Judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. )uízo da 74 Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do RiO de Janeiro (Processo n2  0093715-

69.2015.8.19.0001) em. 27.3.2015 ("Reclina:não ludiciain; 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora judicial, Mvarez 81 Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 12/140,47 ("Edital d.Q.11,n; 

(iii) Em 28,8.2015, foi realizada assembléia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recuperação judicial ('Ri") foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14.92015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juízo da 72  Vara 

Empresarial. da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada no 

Diária Oficial do Estado em 22.9-2015; 



15,gu 

(v) A Cláusula 6.1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistasl serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Pata de Homologação Judicial do Plano2; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Plano4, 

(vi) O montante descrito no item 'V' do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é Um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima, 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. 	RECONHECIM  :h e RP RM 

  

PAGAMÉ 

 

• 

   

   

1.1_ 	Às Recuperandãs reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 122.140,47, nos 

exatos termos listados no Edital do AI. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 

Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("rédito Concursal"), 

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

Veto. da Panela 	Valor da Parcela , 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 	2.140,47 

1- Conforme definido no 

2  Conforme definido no PRj. 

3  Conforme definido. no PRJ. 

4  Conforme definido no PM. 
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1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1,2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agência: 07035 

Conta corrente: 50882-4 
Destinatário: Marcelo Da Silva 

CPP/MP: 008.327.57745 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas, 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	nisposiçêgs FINAIS  

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 

medida, descumprimento da Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E. por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 



Ria de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

8 ci 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

GAMO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 ' 	 Cargo: 

Testemunhas: 

   

Nome: 
CPF: 

 

Nome: 
CPF: 



• 

.7..0 , ••••••• : 	 • L• 

INSTRUMENT 	AIZEAR~L~AQ 

5Zo partes ("Partes") neste "Instrumento PartiOpar de Conciliação" ("Instalmento"); 

I. Como devedoras: 

GAI.vão 	NUAI A SÃ. e 	uraçojudicial, sociedade por açães:cle Capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 01.340.937/0001-79, com sede ria Capital 

do Estado de Sio Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.5471005 ("Md; e 

E~Es5A,em recuperação judicial, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNPJ sob o na 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rita Gomes de Carvalho, na 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-'005 ("GAI,PAR", em conjunto com a GESA"Recuerandas"). 

II. Como credor: 

MARCR1,0 IvjAsTrigs FaAucA, BraSileiro, Engenheiro', M, portador da Cédula de 
Identidade RG na 102132677, inscrito no CPF/NIF: sob o na 405.939.24649, 
residente e domiciliado na R Pontes Correia, na 166, Rio De Janeiro, Estado de 

Rio de Janeiro ardsd"), 

CONSIDERANDO QUE; 

As Recuperandas vicontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo sêu pedido Sido deferido pelo d: Juizó' da Vara Empresarial da Comarca 

•da Capital do Estado dó Rio de:  Janeiro (Processo n2  0093715-

6920152.19.0001) em 273,2015 ("Rectiperacão:Itididar): 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol 4e  .credores apresentado pela i. 

Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consulto- ria 4TDA., na Classe 1 - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 155.242,13'r Enforme aditado pela 

Administradora Judicial em petição protoé0Iliada érri 12 de abril de 2016 

("Relação do Ar); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das RecUperando, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial MV). foi aprovado pela•maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juliQ da 7a Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro — e publicada no 

Diária Oficial do Estado em 22:92015; 

gpi 

1.1 

(i) 



(V) 	A Cláusula 6.1 do _PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabálhistasi serão pagos integralmente, .séin clesãglO; da Seguinte forma:.  
(a).  pagamento de :R$ 20 Mil a cada uni dos Credores Trabálhistat, limitadO ao 
valor do.  respectivo Credito .1)-abelhistaz, no prazo:  de. 3.0 Dias: Corridos após 
Data de. Homologação judicial. do Plario.'.; e. '(1)) pagamento do saldo 
remanescente dos: Créditos detidoS pelos Credores TrabalhiStás .ein valeres 
superiores a R$ 20 mil em prazo não Superier á.Aniversárío.  de 1, ano da Data 
da Homologação judicial do Plano4. 

(vi).  O montante descrito rio item "4" do Considérande. (v) acima ..foi recebido 
integralmente.pelo Credor; 

(vil) O  direito de crédito do Credor' é uni direita disponível, podendo ele transigir 
quanto à 'forma de recebimente. e mesma quanto a valor, desde .que em 
condições que não sejam consideradas mais.favoráveis do que as previstas no 
Planei aprovado; e 

MIO 	As .Parte desejam, de (motim acordo, transigir. acerca .dá forma e. prazo de 
pagaineinte .daparcela descrita riO:itein.HY dO:,Considerande(v) 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que sé regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RECONHROMENTO ii"OltMÀ DE.  PÁLGAMOTti 

	

1.1. 	As Recuperandas reconbecenidever ao Creder. a quantia. de :R$ 155.242,13, rinS 
exatos J.:et-irias lista:CIOS ria.  Relação 'do AJ. 9, Valor de Rt 20 mil já. foi pago em' 
Out/2415,.conformetonSiderando "ir .a.à.litial.C;Crédit,P  Ciatidursárj.  

	

1.2. 	O  Credor condorda em, ajustar .as condições de . pagamento previstas no. 
Considerando "v'acima, de forma que o Créifito.doneursal seja.pago da seguinte 

Veto. da Parcela 	Vaiar da Parcela 

212/09/2016 	. 100.000,00 

31/10/2016 	20.000,00 

Conforme definido no PRI, 

z Confórme definido no PRJ. 
3 

 

Conforme doffnitle nó PRI. 
4  Conforme defInido.no PRI.. 

e 



30/11/2016 	15.242,13 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor. (descrita abaixo): 

Banco: 033 
Agncia: 02005 
Conta corrente; 1000766-7 
Destinatário: Marcelo Martins Franca 
CFF/MF: 405.939:246-4g 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar O aditnplemento das obrigaçães assumidas pelas Recuporandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PRJ e deste Instiumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, era favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irreStrita, irrevogável c irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime tiç recuperação judiclakpara que 
nada mais possa ser demandado das Itecupetandas.  em Juizo ou foro dele, 
Inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizaçbes. 

	

2. 	PISPOsicOES.FINAll•  

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do pRj,. com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste InstrumentO, 

l‘• 	2,2. 	Estetfnstrumento obriga as Partes signat4as e os.seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer titulo, e sonwnte, poderá ser aditado mediante o 
assinatura dc instrumento próprio por todas as Partes, O Credor reconhete 
exipressarriente que a tranSação acerca dali:g-Ma de paganiento de seu crédito 
em prazo maiá dilatado do que o previsto no Plano não implica:, em .nenhuma 
medida, descumprimeoto do Plano pela Recuperaoda ou tratamento 
diferenciado Para credores integrantes da Classe Ido QUarlit Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da ReetiperaãO Judleial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decarrêntes dá-te instrumento ou a ele *relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juizo da 7R‘ Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, cóm exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e contratadas, .as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igtial teor e forma. na Presença daste.tenunhas abaixo assinadas. 

Itio de janeiro, 21 de setembro de 2016, 

dALVÃO 04e,2ti4AR1A SA,EMÚECUPERFO IliDÉÁI.,  

Nome: 	 Nome: 

Cargo; 	 çargo! 

GALVÁC PAaricIPAçôss 	EKREcurF;aAgoltigátáÁL 

Nome: . 	 Nonse: 
Cargo: 	 Cargo: 

Marcelo marfins Franca] 

Testanunhas: 

Nome: 
CPF: 

Nome; 
CPF: 

4 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAdO 

São partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("InstruMeatfi): 

1. 	Como devedoras: 

GALVÃO aGENHARIA S.A,M1 reCline~jal, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPIMIP sob o tf 01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 19° andar, vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("USAI; e 

GALVÃO PARTICIPM*5  S,A.. em recuperaçÃo judicial, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNPI sob o n 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na: Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 19° andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("CIAWAR", em conjunto com a GESAllmaer,~""). 

II. 	Como credor: 

JVIARCIO  SERPA Sn  Brasileiro, Gerente Administrativo, Casado, portador da 

Cédula de Identidade kC n1  0707188B, inscrito no CPF/ME sob o 

no 072.314.527-01, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Zenha n272, Rio 

de janeiro. Estado de Rio de janeiro ("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7ã Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nu 0093715- 

69.2015.8.19.0001) em.27.3.2015 ("Recuperação ludidal"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol 'de credores apresentado pela 

Administradora judicial, •Alsiarez Si.'-lvlarsil:ConSiiltd4az'LTDA., na,:.Cla'ise. 

Trabalhista, pela quantia de 	187.449,51t 	 

Em 28.8.2015, fdt'realitiada.;:asseMbialli,‘ . , 
.ocasiáo. ein que o plano de recuper-açãoju 

macia doS:Cred.C.ire-S 

Em 14.92015,, 	assemblear foi  
.Empresarial da 	CapitldÉs itat n; 

Diária Oficial 	Estadn em 22 9 201Ç, 



(v) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitados ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista21 no prazo de 30 Dias CarridOs após a 

Data de Homologação Judicial do Plano2; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé; celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RgcoNiiECIMENTO E FORMA p£ PACAMRNTA 

	

1.1. 	AS Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 187,449,51, nas 

exatos termos listados no Edital do.AJ, éUnt a dedução de R$ 20 mil já pagos, em 
Out/201, conforme Considerando "11" acima ("Crédito Cnncürsal"), 

	

1.2. 	ci Credor concorda -etn ajustar as condições de- Éagainepká previstas nó 
Considerando "v" aciina. dê forma que p CréjitriaincUrSji:iej'a.pago da seguinte 
forma: 

1  Conforme detlnttjono PR 
2  :COn 

3 Conforme definido no PR
Conforme definLcjo no PRJ 

1,111 -  '30 



----:-T- 	 „ / 

, :: • •pillizojs,,,: . 	. 	. 

30/12/2016 1 
27.449,51 

• 2.1. 	Aplicam-se • .a este. instrumento 	. ás disposições do :PRJ, . com exceção 
-daquelas eXpressaMenteerádisnesie InStruMeUtO..... 

Este InStruniento obriga às Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
Cessionários  i qualquer titulo, :e Mmiêhte:,inçierá •.. sr. agitackj, ;m014álitç '.0 -
assinátúra de instrumento prkrio.:pe"..todas.,,Â.p.#W'5".4:Ço4ot,'..004 ece:..: ,.-. : 

. Ia „ 	. 	.. 	 , 	In • .. 	• 

expressamente iinff a...transação acëre:átla...feffia.de:.pagamento ; o',sen -Odito:,  

em. prazo it!i . çiílat.a,,t19:49.'tlu 0.,  ÇO...r4:1x0:,- ii Plano7,.,  $4?ooliêá,ÉrÉç.titii iiiii 
, 	 - ;;;;.., 	- 	 .,,,., ,,, A:.:*:5,',,:2;v, 

medida; . descuniptitneoto 	atiâ 	 a-,,o. —tratamento  
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1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de Utularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 
Agência: 8350 
Conta corrente: 93883-6 
Destinatário: Mareio Serpa Sad 
CPF/MF: 072.314.527-01 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemerito das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratávei quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juizo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

. . 	1:sposras.ELÉAT,s 



E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVA0 ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
	

Nome; 
Cargo: 
	

Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO  

São partes ('Partes") neste Instrumento Participar de Conciliação!' ("Instrumento"): 

I, 	Como devedoras: 

GALOU ENGENHAM4A., em recuperação juiliçial, sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNII/MF sob o n° 01.340.937/0001-79, com sede na Capital 
do Estado de São Paulo, na. Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 2° andar, Vila 
Olímpia, CEP 04347-005 ("QESA”); e 

GALVA0 PARTECIPAOES S.A. em recuperação judicial, sociedade anõnima de capital 
fechado inscrita no CNP.) sob o n° 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1310, 19° andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 (WAR", em conjunto com a GESA litoperandas"). 

il. 	Como credor: 

WicoLDE_RoUgA_Wkioggik, Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da 
Cédula de Identidade RG n M-556331, inscrito no CPF/MF sob o 

n2  314.6074206-87, residente e domiciliado na Rua Barao De jaceguai n9  1154, 

São Paulo, Estado de São Paulo ("Credor"), 

COMERAM:O QUE: 

(1) 
	

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 72  Vara Empresarial cia Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo ri2.• 0093715- 

69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela L 
Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 273.303,02 ("Edital do Aj"); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia• geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("ERI") foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada peto d. Juízo da 74  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 
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(v) 	A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 
(a) pagamento de R$.20 mil:a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 
valor do respectivo Crédito. Trabalhistaz, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) pagamento dó saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Platio4. 

(VI) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas :Mais favoráveis do que as previstas no 

Plano. aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca dá !forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RECOMEQMENTo E FORMILD.,.~110. 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credora quantia de R$ 273.303,02, nos 

exatos termos listados no Edital do Al, com a dedução de R$ 20 Mil já pagos em.  

Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Cencursan. 

	

1.2. 	O .Credõr concorda em Chifrar as condições de'pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

Nino. da Parcela 	Valor da parcela —11 

2  Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no Pin. 

3 Conforme definido no PRJ. 

yy" 
	Conforme definido no PRJ, 
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30/11/20*6 

30/12/2016 

;31/01/:201.-•- 

28/02/2017 	i  

30.000,00 

...4'4040606r,  

40.000,00 

	

1.3: 	As parcelas previstas na Cláusula 12 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de iitularidade do Credo (descrita abaixo): 

Banco: 033 
Agência: 03353 
Conta corrente: 10.00222-9 
Destinatário: Marcos De Moura Wanderley 
CPF/IvIP: 314.607.20-87 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão corno recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do MI e deste Instrnmento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a. ontorga, em favor das Reoperaridas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e .irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito dg Credor sujeitos ao regime de recuperação Judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juizo ou fora dele, 
Inclusive juros; Correção monetária, penalidades, multas e indenizações, 

	

2. 	DISPàCOPS FINAIS: 

	

21, 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signaWias e os seus respectivossucessores e 
cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio pôr todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em :nenhuma 
medida, descuinprimento do Pleno pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3, 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias Q11 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele reladonadóS deverão ser 

e 



dirimidas pelo Juízo da 7§ Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de janeiro, Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por unia. das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de janeiro, com :exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, 

E;  por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumenté em duas 
vias de • igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016, , 

GALVA0 ENGENHARIA S.A., s REC.UPERAÇÃO JUDICIAL 

01,0 

Nome: 
Cargo: 

Nome; 
Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAOES S.A., EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome; 
Cargo: 

Nome: 
Cargo; 

[Marcos De Mo a Wanderleyj 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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INNEN 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO  

São partes ("Partes")  neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

I. 	Como devedoras: 

CALVA° ENGENHARIA S.A., em recuperaçãojudicial, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1,510, 22  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("EA"); e 

GALvÃo PARTICIPAÇÕES S.A., em recuperação judicial, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no Cl\IPJ sob o n2  11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("ÇiALEAB,", em conjunto com a GESA "Recuperandas"). 

II, 	Como credor: 

MAFtILIA MOURA DE Q GADELHA, Brasileira, Engenheira, Casada, portador da Cédula 

de identidade RG n2  1010336947, inscrito no CPF/NIF sob o no 555.535.083-04, 

residente e domiciliado na Av 17 De Agosto, n° 2483, Recife, Estado de 

Pernambuco ("Credor"), 

CONSIDERANDO QUE: 

As Reeuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7ã Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo no 0093715- 
69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação Judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 171.441,36 ("Mita' do Ar); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial Can foi aprovado peia maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9,2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juízo da 7ã Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 



(v) 
	

A Cláusula 6,1 do PR] estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistasi serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Plano4. 

(v1) 	O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. 	RECONHECIMENTO E FORMA D.E PAGAMENTO 

	

1,1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 171.441,36, nos 
exatos termos listados no Edital do Aj, com a dedução de R$ 20 mil já pagos em 
Dut/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursan. 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 
forma: 

Vai). da Parcela 	Valor da Parcela 

21/09/2016 	100,000.00 

31/10/2016 	20.000,00 

1  Conforme definido no PR). 

2  Conforme definido no PRJ. 

Conforme definido no PRJ. 

4  Conforme definido no PRJ. 

 



n _goot  

30/11/2016 	20.000,00 

30/12/2016 	11.441,36 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 237 
Agência: 02891 
Conta corrente: 11091-4 
Destinatário; Marina Moura De Q Gadelha 
CPF/MF: 555.535.083-04 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PR) e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
gerai, iiTestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	DISPOSICOF—SFINAIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PR), com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas' as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GAL VÃO ENGENHARIA S.A., FM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALA° PARTICIPAOES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

(,) 
[Manha Moura De Q Gadelha] 

.c-Nao 

Testemunhas:  

Nome: 
	 Nome: s_. 

CPF: 	 CPF: 



INSTRUMENTO PAR1_1C1  Pag CONCILIAÇÃO 

São partes ("partes") neste instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

Como devedoras: 

UNA') ENNunia S,A., em recuperacão Judicjal, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPI/MP sob o n2  01.340.937/0001-79, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Comes de Carvalho, n2  1.510, 22- andar, Vila Olímpia, 

CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

.G.1b_earlacaçkillA„_em_recunerac-Âo judicial sociedade anônima de capital 
fechado inscrita no CNP! sob o n2  11.284.210/0001-75, com sede na Capita do Estado 
de Sb Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila Olímpia, CEP 

04.547-005 ("~", em conjunto com a GESA "Recuperanda.5") 

Como credor: 

MIGUEL NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados. Inscrita no 

CNPUMF sob o n2  38.886.685/0001-98, com sede na Rua Fidêncio Ramos, n2  308, 22  

andar, Torre A. Vila Olímpia, São Paulo SP. CEP 04551-010 ("Credor"). 

CoNSIDEMNDO QUE! 

(i) As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, tendo 

seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo n2  0093715-69.20151119.0001) em 27.3.2015 

(-Recuperação iudidar); 

(ii) o Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela 1. 

Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - Trabalhista, 

pela quantia de R$ 156.076,52 (cento e cinquenta e seis mil setenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos); 

(iii) Em 28.8,2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, ocasião 

em que o plano de recuperação judicial ("PRI") foi aprovado pela maioria maciça dos 
credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juizo da 7a vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada no Diária 
Oficial do Estado em 22.9.2015; //) 



115 gap_ 

(v) A Cláusula 6.1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores Trabalhistas] 

serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forfria; (a) pagamento de R$ 20 

mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao valor do respectivo Crédito 

Trabalhista, no prazo de 30 Dias Corridos após a Data de Homologação Judicial do 

Plano3; e (b) pagamento do saldo remanescente dos Créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas em valores superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário 

de 1 ano da Data da Homologação Judicial do Plano& 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido integralmente 

pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é uni direito disponível, podendo ele transigir quanto à 

forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em condições que não sejam 

consideradas mais favoráveis do que as previstas no Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de pagamento 

da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este Instrumento, 

que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas; 

RECONHECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 156.076,52 (cento e 

cinquenta e seis mil setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos); nos exatos 

termos listados na Relação do A), com a dedução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já 

pagos em outubro de 2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursal"), 

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no Considerando 

"v" acima, de forma que o Crédito ConCursal seja pago da seguinte forma: 

Z. Veto, da Parcela 	Valor da Parcela 
. 	_ 

[21,09.2016] 	[R$ 13.607,65] 

1. 

1.1 

  

1  Conforme definido no Pin. 
2  Conforme definido no PRI. 
3  Conforme definido no PRI. 
4  Conforme definido no PRI. 



	

[30.10.2016] 	[R$ 13.607,65] 

	

[30,11.2016] 	[R$ 13,607,65] 

	

[30,12.2016] 	[R$ 13.607,65] 

	

[30.01.2017] 	[R$13.607,65] 

	

[28.02.2017] 	[R$ 13.607,65] 

	

[30.03.2017] 	[R$ 13.607,65] 

	

[30.04.2017] 	[R$ 13.607,65] 

	

[30.05.2017] 	[R$ 13.607,65] 

	

[30.06.2017] 	I R$ 13.607,651 

	

2.1. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em conta 

bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

banco: Santander 

Agência: 3832 

Conta corrente; 13000237-6 

Destinatário: MIGUEL NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ/MF: 38.886.685/0001-98 

	

2.2. 	Os comprovantes de depósito valerão corno recibo e serão suficientes para comprovar 

o adimpiemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

2.3. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em Conformidade com as disposições 

do PRl e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão automaticamente a 

outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável 

e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito do Credor sujeitos ao 

regime de recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado das 

Recuperandas em Juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, 

multas e Indenizações. 

	

3. 	DisPosiçõEs FINA% 

3.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção daquelas 
expressamente alteradas neste Instrumento. 





(.244  Cargo: 	 Car 

IGU L NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Testemunhas: 

Nome: 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

is . dt4 

	

3.2, 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a assinatura de 

instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece expressamente que a 

transação acerca da forma de pagamento do seu crédito em prazo 'Mais dilatado do que 

o previsto no Plano Mio implica, em nenhuma medida, descumprimento do Plano pela 

Recuperanda ou tratamento diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do 

Quadro Geral de Credores; 

	

3,3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou litígios 

decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser dirimidas pelo juízo 

da vi Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro. Após o 

encerramento da Recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser 

dirimidos por urna das Varas Empresarias da Capital do Estado do Rio de janeirO, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, par estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 20 de setembro de 2016. 

CALVA.° ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

GAL VÃO PARTiciRAÇOES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 



maciça dos credores, 

(v) 	Em 14.9.2015, a dedão assemblear foi homologada pelo d. Juízo da 72  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do fstado do Rio de janeiro - e publicada no 
Diária Oficial do. Estado-ern22.9.2015; 

ESTRiiMprro PARTÉnAkoe CONCILIACÃO 

SãO panes: ("Partes").  Oeste IfiStrornento Participar de Conciliação" (ifistrumd'btó"); 

5,1~, 	 ac'des..de.capital 
fechado, , inscrita no CN-PI/MF:spb o 0:.01.340,037/0.00.1779,00m.sedeua.Capital 
do Estado de São:fatilOn.wRUa•Gpmes,da-CarvalliP,:.. n2'1,510, 	 : . • 	. 	. . 	. 	• . 	„ 	. 	. 
Olínipia,..CEP:04,547.09M25'.12 . 

"G4140,PARTicIPAcOgs:12LeinzetiONb,iiidielg'SpOè0deniminp  decapitai • 
fechado inscrita no CNF'J sob o 	1 1.284.21/000i-75, com sede na Capital :40. 

,:.• 	• • ,••••.. •• 	:• • 	•• 	•• 	.,.......,.......••••• 	• 	• 	•• 

Estado de São Paulo na Rua Gome de Carvalho, n 1.510, i.9 andar, Vila: 
olfinPla;CEP 0434.7;•005.,("GALPAR", eM:cánItinitb..'ipin-a:GESA..:.randas").... „ 

MILTO XAVIER In 	111)4Itn, .BrasiIeiro, ,Gerente Adrálnisttativo, CaSado 
portador da Cedida -de,  Identidade - RG n 835228, inscrito -no CPF/MF sob o 
ng 376.950,53449; residente e.dorniciliad0 na R Mal Rondon, n° 105, Campina 
Grande, Estado de Paraíba (Credorl. • 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) As:Recuperandas encontram-se sal; o especial : •.0.gimo..,c0:recupgraVa`p,  judicial,•. 
tendp'seu-pedido,pi09: 400441)00 4,ji;I:it4.cIa'Alát-áEilipté?tiái da Comarca 
da , Capital do Estado 	 0093715- 
692015.8.19.0001).  éã273.2915,(WetiPeratãolUdiejal): 

(ii) O Credor foi' devidairie:Oe listado rp rol de credores .apresentado pela i. 
Administradora :Judicial, Alvareí 	 fria Classe 1 - 
Trabalhista, pela quana de RS 165.423,1.8 ("Edital Ar).•  

(iii) Em 28.8.2015,, foi realizada assembleia geral 	credores : 	IlecuPerau das, 
orÁsião em que o plano de recoperaçãQjudicial e•PRI1-foi aprovado pela maioria 



• 

	

1.3. 	AS .parCelaS-..preViSte-niMusUla- 12:aárita.  serão pagas.mediantedep4sito em 
conta bancária de.tituláridade de Credor (descrita abaixo): 	' 

Banco: 093: 
Agência: 3082 
COntá.:cbireri.W. i001-51;$-.a. : 
DeStinatitioMilton Xavier De:Lita Junior 
CPF./.14F 376.95033440 

	

1.4. 	Os comprovantes : de:,depOsitá,..alerán .,COnici: recibo e serão suficientes i: para 
comprovar O„adifriplemerito das ebrigaçues assumidas 	pelas RedineraiidaS. 

OS Pagamentos .:realizados em favor ; do, Credor, : em. i'donfOpildáee :com „as 
disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamentea outorga, pjj favor das Reeppernda,s,:o•a..~ ampla, plena, : 

reigtiVallitete 
qualquer credito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais ,possa ser demandado ,das .Recuperandas em: jniin ou fora dele, .: 
Inclusive Juros, correção toonetári.upenalidades,:fflültat.e'indenizaçõeá. 

2.1.. 	 do PRJ,,  COM. exccOO.  . 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. • 

2.2. 	Este Instrumento obriga as P.rtçs.:$jggatáildà.65'sOis'respettlyot stke5s.eês.....e 
OnalOner titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de tristriiii:ieniti.Migiá,. por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito H• • 
em prazo mais dilatado do  rioe:;ü jiretáStoib.Pibá':não implica, em nenhuma 
Medida ‘.‘desCiiMpri.rnent,O...: 	 •Ri:iiperanda ou tratamento 
difereticiadu:páá..0edores integranteS.OR•g4Éól db.Obádroisdera.de.Q0jip.i-es; 

• 2.3, 	Ourante..ó.PrecesSaMeritdda. ReenPeraçãnjUdiCiai,quaisquer controvérsias ou... 
lihgios decorrentes deste instrumento Ou a ele relacionados deverão . er• 

• áblmi4i .P..ekiNiz.0.da:74•Vara'RinipreSarial:da.05inarça da: Capital 	ÉttadO 49' . 	.. „ .. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 	........ 
Rio. de Janeiro. Após o; :.:00r.r..~4,p., da;Recoperaçào..:judicial eventuais 
•controVerilaonlitígios.deyerO Ser 00:M40S:13..0r Uma das.Varas . EMPt-eSarias . 

• • da Capital do Ee.Roó 40. Rio. de janeiro; coinexclUsão.de'qualquer outrp,.p9t.!.11;iai. • 
privilegiado que seja. 



E, por estarem justas e,ContraMdas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual tcOr e:fOrrika; na presença das keiteinunioS abaixo assinadas 

RiO de janeko, 21 desetembro de .Õ16. 

GALVÃO ENÇENTIARIA:SA; F.114,,F.o.fgmçjp JUDICIAL 

NQMe: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo; 

GALVA0 PARTICIPAÇõES 	EM. RECUPERAÇÃO jUDICIAL 

Nome: 

Cargo; 

Nome: 
Cargo: 

\ 

„ 

Xavi r De Lira Itimori 

Testeintinhat: 

.i,••••xs 	41-4/r2- 	47' 0,'D • 

Nome ) 
CPF: 04(5 5 7-(76 41 2d 

Nome: 
CPF: (9 3 5' 217 - z /(r 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAcito  

São partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

r. 	Como devedoras: 

CAIMÃO ENGENHARIA 54,. emiecuperação judicial, sociedade por ações de: capital 
fechado, inscrita no CNPUMF 'sob o nn 01.340.937/0001-79, com sede na 
Capital do Estado de São:Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 22  andar, 
Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("2„SA"); e 

ALITÀ0 PARTICIPACtIES S.A,. em recuneração judicial, sociedade anônima de 
capital fechado inscrita no CNPJ sob o ri2  11.284.210/0001-75, com sede na 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, 
Vila Olimpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA 
"Recuperandas"). 

II. 	Corno credor; 

MULLER, NOVAES, GIRO E MACHADO ADVOGADOS,  sociedade de advogados, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n2  07.806.766/0001-07, com sede na Rua do Carmo, 
n# 9, sala 502, Centro -Rio de Janeiro - RJ, CEP 20011-020 ("Credor"). 

CONSIDÈRANDO QUE: 

AS Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo ii. Juízo da 7-4  Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 112  0093715-
69.2015,8,19.0001) em 27.32015 ("22£11pgLQ-a "9;1~); 

00 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i, 
Administradora Judicial; Alvarez & Marsal Consultoria LTDA.., na Classe I - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 113,715,74 (cento e treze mil, setecentos e 
quinze reais e setenta e quatro centavos), conforme aditado pela 

Administradora Judicial em petição protocolizada em 12 de abril de 2016 
("~12.6n; 

(iH) 	Em 28,8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PRI") foi aprovado pela 
maioria maciça dos credores; 

CO 



(iv) Em 14.9,2015, a decisão assernblear foi homologada pelo d. juízo da 7L' Vara 
Empresarial da'Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro — e publicada 
no Diária Oficial do Estado em 22.9.2015i, 

(v) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece: que os créditos detidos pelos 'Credores 
Trabalhistasi serão pagos integralmente;  sem deságio, da seguinte forma: 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 
valor do respectivo Crédito Trabalhista?, no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data de Homologação Judicial do Planos; e (b) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao,  Aniversário de 1 ano da Data 
da Homologação Judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item ."a" do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(vil) O direito de credito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a Valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita nó item "b" do Considerando (V) acima, 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelos cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. 	RECONHECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 113.715,74 
(Cento e treze ma setecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), nos 
exatos termos listados no Edital do AJ. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
já foi pago em outubro de 2015, conforme Considerando "vi" acima ("Crédito  
•Concursar), 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando v' acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da 
seguinte forma; 

Conforme definido no PRI. 

2  Conforme definido no PRJ. 
2  conforme definido no riu 
*Confurrne defintdo no PR). 

2 



Vcto. da Parcela Valor da Parcela 

[21.09.20161 [R$ 18.743,15] 

[30.10.20161 [R$ 18.743,151 

[30.11.20161 [R$ 18.743,151 

[3-0;122016] [R$ 18,743,15] 

[30:011.2016] [RS1.8.743,151 

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito chi 
-conta bancária de titálaridade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: Itail 
Agência: 3032 
Conta corrente: 34362-0 
Destinatário: MULLER, NOVAES, GIRO E MACHADO ADVOGADOS 
CNPJ/MF: 07;806,766/0001-07 

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplernento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

1.5„ 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições dó PRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para 
que nada mais possa ser demandado dás Recuperandas em Juizo ou fora dele, 
inclusive juros; correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

2. 	ritsPOSIC017,5  

2.1, 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento, 

2.2, 	Este Instruinento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores 
e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 

3 

„65 

ctal 



1`5. ca.a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
elT1 prazo Mais dilatado do que o prevista no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descuroprimento do Plano péla Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de 
Credores; 

2.3. 	Durante o prOcessamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juizo da 71  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 
do Rio de Janeiro. Após: o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do. Estado do RiO de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e cOntratadas, as Partes celebram o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença das :testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 20 de setembro de 2016. 

GAMO ENGENHARIA SÃ, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAI. 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES SÃ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo 

MUER, NOVAES, GIRO E MACHADO ADW01100 

011110011:00:001 
CISO°  



Nome: ' 
CPF: 

Nome: 
CPF: 



DISIRMINICARnam,~grA2 

São partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação' (Instrumento"): 

1 	Como devedoras; 

fáj£LQ£252~6.„en=1. 	ipe.200 judicial sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNPj/MF sob o n2  01.340,937/0001-79, com sede na 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 22  andar, 
Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

judicial, sociedade anônima de 
capital fechado inscrita no CNPJ sob o ri2  11.284.210/0001-75,. com sede na 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ri2  1.510, 192  andar, 
Vila Olímpia, CEP 04.547-005 CULPAR", em conjunto com a GESA 
"Rewerandas"). 

11. 	Como credor: 

OLMEIRA LIMA, HUNGRIA, DALLACQUA E PURRIER ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CRI/MF sob o n2  
60.538.501/0001-58, com sede na Avenida São Luís, n2  5032Q andar, conjunto 
322, República, São Paulo — SP. CEP 01046-926 (tredge) 

CONSIDERANDO QDÉ: 

(i) As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d, juízo' da 72  Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo n2  0093715- 
692015.8.19.0001) em 27.3.2015 (" 	ARecuut:_açã judiciar);  

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 164.237450 (cento e sessenta e quatro mil, 
duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PRI") foi aprovado pela 
maioria maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juizo da 7-2  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada 
no Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 

• it 	• 	10 • , 	. a 



(v) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistasi serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 
valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data de Homologação Judicial do Planol; e (b) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 
da Homologação judicial do Plano'. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "6' do Considerando (v) acima, 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RECQUEEC~RMA  DETACIAMENTQ  . 

	

1.1. 	
As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 164.237,50 

(cento e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos), nos exatos termos listados na Relação do AJ, com a dedução de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) já pagos em outubro de 2015, conforme 
Considerando "ii" acima ("Crédito CoOS-JIrSar). 

	

1,2. 	
O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "V' acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da 
seguinte forma: 

1  Conforme definido no PR). 
2  Conforme definido no PR). 
3  Conforme definido no PR). 
4  Conforme definido no PRJ. 

ota5 
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2. Vcto. da Parcela Valor da Parcela 

[27,09.2016] [R$ 14.423,75] 

[30.10.2016] [R$ 14.423,75] 

[30.11.2016] [R$ 14.423,75] 

[30.12,2016] [R$ 14.423,75] 

130.01.2017] [R$ 14.423,75] 

128.022017] (R$ 14.423,75] 

[30.03.2017] [R$ 14.423,75] 

[30,04,2017] [R$14.423,75} 

[30.05,2017] [R$ 14.423,75] 

[30.06.2017] [R$ 14423,75] 

2.1. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: Bradesco 

Agéncia: 02692 

Conta corrente: 006569-2 

Destinatário: OLIVEIRA LIMA, HUNGRIA, DALLACQUA E PURRIER ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

CNPUMF: 60.538.501/0001-58 

	

2.2. 	
Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplernento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

2.3. 	
Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para 

que nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 



1.\  

	

3, 	DwosiçõEnEals 

	

3.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

3.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores 
e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 

diferenciado para credores integrantes da Classe I do Quadro Geral de 
Credores; 

	

3.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juízo da r- Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em 

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 19 de setembro de 2016. 

GALVÁO ENGENHARIA SÃ, EM RÊCUPERAÇÁO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 



OLIVEIRA LIMA, HUN 
IJA E PURRIER ADVOGADOS ASSOCIADOS 

GALVÁO PARTICIPACDES S.A„ EM RECIPERAÇÂO JUDICIAL 

Nome: 

       

       

 

Nome: 

Cargo; 

    

Cargo: 

     

Ustemtkollas:  

LLSC1CA ÇlUeZ CRSC-Cgem  aome: 	ei; 11y  
cpF: 	 Cin. 2. 30. 
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São partes (liParteé") neste "Instrumento Participar de Cari-dilação" Chistrumente"); 

I. 	Como devedoras: 

CAL it 
	

IP 
	

i I 

sociedade,  por açães de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF soba n.° 01.340,937/001-794 com sede naÇapítal 

do Estado de São Faulo, na Rua Gomes de Carvalho, n-Q LÉU, 19Q andar, Vila 

olimpia, CEP 04,547-005 ("USA"); o 

À 	:4 •.1 	‘It: 	I e ".,1110 _4 

sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNP) sob o pg 11,284.210/0001-75, Cdttl sede na Capital ao 

Estado do São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, rig 1.510, 199  .aiidàr, Vila 

Olfiripla, CEP 04.547-005 ("GAI,PAR",  em conjunto coma GESAnecuperandas"). 

Corno Credor: 

PAULO CARVALHO DA:SiLvA,  Brasileiro, Engenbeiro,-Casado, portador da:Cédula:de 

Identidade RG ng 99537g0issP, inscrito no CPF/MF sob o n.003.9.62248'73, 
residente.e dotniciliado na R Mario Rego Dos Santos, ri° 12, Salvador, Estado de 

Bahia ("Credor"). 

CONSIORRáNIDO QUE:: 

(1) 
	

As Recuperandas .encontram-se sob o especial regime de. recuperação judicial,. 

tendo sçu pedido Sido deferido peio djuko da.la. Vara Empresatfal da Comarca 

da 	Capital do .Bstade do Rio de. janeiro (Processo n° 0093715- 

69.2015819.0001) em 27.32015 ("Recua:ação  

0.  Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela. L 

Administradora Judicial, ftivarez & 154arsát .Consultoria LTDA., ..na Classe -: 
Trabalhista, pela quantia de R$ 157,781,57, conforme. aditado pela 
.Administradora judicial em petição protocoliza& em 12. de abril de 2016 

("Ralado dqA"); 

(ui) Em 28.8.2015, foi realizada. assembleia geral de credores das .Rectiperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação Judicial (".PR") foi aprovado pela maioria 

maciça dos Credores; 

(iv) 	Em 14,9,2015, a decisãe asSemblear foi homologada pelo d. juízo da 74 Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do. Estado do .Rio.:cle janeiro - epx.iblicada no 

Viária Oficial do Estado em 22.9.2015; 



Vai urda Parcela 

100,000,00 

20,000,00 

(v) 	A Cláusula 0.1 do Pitj estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistasi serão pagos integralmente, sem des4I0, da Seguinte Rinha:. 
(a) pagamento de: R$.20 mil a cada 'um dos Credores Trabalhistas, liniitadb ao 
valor do yespectivo.  Crédito Trabalhista, no prazo: de 30 Dias Corridos após a 
*Data de .HomologaçãO judicial do Plami3; e N.  pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em 'valores 

superiores a R$ 20 mil. em, prazo no SUpérior. ao  Aniversário de 1 ano da Data' 
da Homologação. judicial do 'Plane!. 

(v1) 	'0 montante descrito no item '!a'' do Considerando: .(v) acima foi recebido 
Integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito :de crédito do Credor é. um direito disponível, podendo eié transigir 
quanto ferina de recebimento inesmO quanto 2 valor, desde que' em 
•condlOes que hoséjáin consideradas mais favoráveis do que.as  previktas no 
Plano aprovado; e. 

(vill) As :Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca dá forma é praia. de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do:Considerando (V) acima. 

RESOINEM As Partes, com base nos princípios da. probidade e boa-,fe;  Ceièbrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e'.condOes:adianté.eSpecificadas: 

1. 	RECONHECEMENTO.P. FORMAM PAGAMENTO  

1.1. 	.As Recnperandas reçonhecern dever ao Credor a qUaritia:cle115 157.781,57, nos 

exatos' termos listados, na flelaCão do Aj, avaior de. 14 '20. mil já foi pago .em 
Out/2015, conforme Considerando ".1r: acima rCrédito Concursal"). 

O. Credor concorda. em ajustar .as cond1C8eS de pagamentó previstas nó 

ConSiderando'V' acima, de forma que.o Credito Concursal seja pago.da seguinte 
forma: 

Ikto-..da Pai-ceia 

2109/201.6 

31110/2016 

ICOnforme defOdo no PRI.. 
.2 Conforme definido, no PRI. 
.4•coilforine definido no n': 
4  C011 formedefintdo no PRI,. 



11'5.0\ .251  

•30/11/2016 	17.781,$7 

1.3. 	As parcelas previstaS na Clausula 1,2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixa): 

Banco: 001 
Agência: 08603. 

Unta corrente; 25110-0 
Destinatário:.  Paulo Carvalho Da Silva 

CPF/M17;.003.962.248-73. 

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão temo recibo e 'Serão suficientes.  para 

'comprovar o adimplemento das obrignbeá assumidaspelas Rectiperandas. 

1,5. 	Os. pagamentos realizados gin favor .do Credor,. em conformidade, com .as 

disposiçOes de PRI e.  deste instruinento, CarifOrrrie. aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das .Reduperandas, da Mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, Irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualciner crédito do Credor, sujeitos ao.regime.detecuperação judicial, para que 

nada mala- pOSSá ser, demandado das 'RecuparandaS em Júlzo.pu fora dele, 

liicluslvé.Juros,. Correção Monetária, penalidades, multas .a.lhdenizaçõeS, 

DisPosiçõns FINAIS  

Aplicam-se á este In-striiirrenta todas as .cifápoSiçÕes do PRJ, com exceção 

daquelas-expressainerite alteradas.neste Instrumento. 

2,2,. 	Este Instrumento obriga .asPartes signatárias e os seus respectivos sucessores 
cessiOnários a qualquer 'titule, e somente poderá ser aditado Mediante a 

.assinatura de instrumento pró-prio por todas as p.a3-tes. 0-Credor reconhece 

expressamente que: a transação Meca da forma de. pagamento 'do seu erédito 
éM prazo mais dilatada do que o previsto no .Plana hão implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano. pela Recuperanda ou tratamento. 
diferenciado para credores integrantesda Classe I do Quadro Gerai de Credores;. 

2,3, 	Urano p processamento da Reuperação judiciàl,. quaisquer córitrovérslas Ou. 
litígios decorrentes deste instrinnento ou a ele relacionados deverão ser 

.dirimidas 'pelo Juízo' da.72. Vara Ernpresarialda.Comarca da Capital do:Estado do 

*RIO de Janeiro. Após p encerramento da Recuperação judicial, eVentuais. 
controvérsias sou litígios deverãoser.dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capitai do Éstadodo Rio dejaneiro,.com eglusãode qualquer outrq,. por mais 
privilegiado que .seja, 



E, por estarem Justas c.eontratadás, as Partes celebram o presente instrumentoernduas 
vias de igual teor.è fornia, na. presença das testemunhas ab:aixtvassMadas. 

Rio 4e janeiro, 21 de sete/Oro:de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., EM EISCOPERAÇÂO JUDICIÁL 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

CALVA0:13411TIWAÇÕE$ SÁ, EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL 

Nome; 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

peao  9,tru per uiva] 

Testettunhaá: 

Nome: 
CPF: 

Nome:.  
CPF: 

4 
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Issix~,~2yazulaW 

São partes ['Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

I. 	Como devedoras: 

GALVÃO ENGENHARIA SÃ. gm_ recupera , sociedade por ações de capital 

fechado, Inscrita no CNI))/MF sob o na 01.340.937/0001-79, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, na 1.510, 2e andar, Vila Olímpia, 

CEP 04.547-005 (EA);  e 

£ALVÃO PARTICIPACOES S.A,. etp_ recuperaçãci_judirial, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNPJ sob o na 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do Estado 

de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, na 1.510, 192  andar, Vila Olímpia, CEP 

04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA "Recuperandls"). 

Como credor: 

PINHEIRO NETO ADVOGADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPVIVIE sob o 

na 60.613.478/0001-19, com sede na Rua Hungria, na 1100. Jardim Europa, São Paulo 

- SP. CEP 01.455-000 ("Cada"). 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, tendo 

seu pedido sido deferido pelo d. juizo da 7e Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo n2  0093715169.2015.819.0001) em 27.3.2015 

("Recuneração Judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - Trabalhista, 

pela quantia de R$ 117,085,56 (cento e dezessete mil, oitenta e cinco reais e cinquenta 

e seis centavos); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, ocasião 

em que o plano de recuperação judicial ("Mn foi aprovado pela maioria maciça dos 

credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juizo da 72  Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada no Diária 

Oficial do Esta.do em 22.9,2015; 

1 
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(v) A Cláusula 6.1 da PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores Trabalhistas' 

serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: (a) pagamento de R$ 20 

mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao valor do respectivo Crédito 

Trabalhista21  no prazo de 30 Dias Corridos após a Data de Homologação Judicial do 

Plano3; e (b) pagamento do saldo remanescente dos Créditos detidos pelas Credores 

Trabalhistas em valores superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário 

de 1 ano da Data da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido integralmente 

pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir quanto à 

forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em condições que não sejam 

consideradas mais favoráveis do que as previstas no Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de pagamento 

da parcela descrita no item "h" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos principias da probidade e boa-fé, celebrar este Instrumento, 

que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RECONHECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 117.085,56 (cento e 

dezessete mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); nos exatos termos 

listados na Relação do AJ, com a dedução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já pagos em 

outubro de 2015, conforme Considerando "ii" acima ("Cáditog_ancumar). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condiçries de pagamento previstas no Considerando 

"v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte forma: 

I 	2. Veto. da Parcela Valor da Parcela 1 

I [21.09.2016] R$19.417,11 

(30.10.20161 R$ 19.417,11 

130.1120161 R$19.417,11 

1  Conforme definido no PR). 
	 r' 

2  Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no PRJ. 

Conforme definido no PRJ. 



; 	[30.122016] 
	R$ 19.417,11. 

[30.01.2017] 
	

R$ 19.417,11 

	

2.1. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em conta 

bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Eanco: ITAU 

Agência: 0057 

Conta corrente: 31656-4 

Destinatário: PINHEIRO NETO ADVOGADOS 

CNPJ/MF: 60.613.478/0001-19 

	

2.2. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para comprovar 

o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

2.3. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as disposições 

do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão automaticamente a 

outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável 

e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito do Credor sujeitos ao 

regime de recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado das 

Recuperandas em Juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades. 

multas e indenizações. 

	

3. 	pisposiçõEs FINAIS 

	

3.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção daquelas 

expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

3.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seilS respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a assinatura de 

instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece expressamente que a 

transação acerca da forma de pagamento do seu crédito em prazo mais dilatado do que 

o previsto no Plano não Implica, em nenhuma medida, descumprimento do Plano pela 

Recuperanda ou tratamento diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do 

Quadro Geral de Credores: 

	

3.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias 	lidgios 

decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão se 	as pelo juízo 



da 'P Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro. Após o 

encerramento da Recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser 

dirimidos por uma das Varas Empresarias da Capital do Estado do Rio de janeiro, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 20 de setembro de 2016. 

GALVÁO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 

GALVÁO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

77 
V-----57--PINHEIRO NETO ADVOGADOS 

Testernooha$ 

Nome: 
	 Nome: 

CPF: 
	 CPF: 



11°J. cv3.3. 

INSTRUIVUNTO PARTICl/141LO Q.1±1Ç11,14cAo  

São partes ("Parte) neste "Instrumento Participar de Conciliação' ("Instrumento"): 

1. 	Como devedoras: 

PALVÁO ENGENHARIA  À. em recupeizão judicial sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPUMF sob o n 01.340.937/0001-79, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, na 1.510, 2° andar, Vila Olímpia, 

CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

ri oP 	 coperação judicial, sociedade anônima de capital 

fechado inscrita no CNPJ sob o na 11,284.210/0001-75, com sede na Capital do Estado 

de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ne 1.510, 190  andar, Vila Olímpia, CEP 

04.547-005 ("UM", em conjunto com a GESA "Recqp_erandas"), 

IL 	Corno credor: 

PIRES TERRA PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, Inscrita 

no CNII/MI? sob o na 08,978,721/0001-82, com sede na Avenida Barão Homem de 

Melo, n° 4.500, 100  andar, salas 1001, Estoril, selo Horizonte - Ma CEP 30.494-270 

("Credor"].  

CONSUMUNNIA QUE: 

(i) As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, tendo 

seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 74  Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo &0  093715-69.2015,8.19.0001) em 27.3,2015 

("Recuperação judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela k, 

Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA„ na Classe I - Trabalhista, 

pela quantia de R$ 59.341,15 (cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e um reais e 

quinze centavos); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, ocasião 

em que o plano de recuperação judicial ("RJ") foi aprovado pela maioria maciça dos 

credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juízo da 74  Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro - e publicada no [)iria 

Oficial do Esta.de em 22.9.2015; 



(v) 	A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores Trabalhistas' 

serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: (a) pagamento de R$ 20 

mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao valor do respectivo Crédito 

Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a Data de Homologação judicial do 

Plano3; e (b) pagamento do saldo remanescente dos Créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas em valores superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário 

de 1 ano da Data da Homologação Judicial do P1ano4. 

(vi). 	O montante descrito no Item "a" do Considerando (v) acima foi recebido Integralmente 

pelo Credor; 

(v0) 	O direito de credito do Credor é um direito disponível, pudendo ele transigir quanto a. 

forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em condições que não sejam 

consideradas mais favoráveis do que as previstas no Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de pagamento 

da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este Instrumento, 

que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. REcoNHECIMENTOLEutym PAGAioNTo 

As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 59.341,15 (cinquenta e 

nove mi! trezentos e quarenta e um reais e quinze centavos); nos exatos termos 

listados na Relação do Aj, com a dedução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já pagos em 

outubro de 2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursol"). 

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no Considerando 
"v" acima, de forma que o Crédito Concurso' seja pago da segninte forma: 

2. 	Veto. da Parcela Valer da Parcela 

[21 09á0161 . g$ 7868,23 

[30.10.2016) R$ 7.868423 

[30.11.2016] R$ 7,86823 

' Conforme definida no PR]. 
2  Conforme definido no PRI, 
3  Conforme definido no Nu 
4  Conformo definido no PRI. 



   

   

[30.122016] 

[30.01.2n11 

 

R$ 7.968,23 

R$ 7.868,23 

   

   

   

Jr3. ov3 çt 

	

2.1. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em conta 

bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: BRADESCO 

Agencia: 2899 

Conta corrente: 285504 

Destinatário: PIRES TERRA PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPI/IViP: 08,978.721/0001-82 

	

2.2, 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para comprovar 

o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

2.3. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as disposições 

do PRj e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão automaticamente a 

outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável 

e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito do Credor sujeitos ao 

regime de recuperação judicial, para que nada mais possa ser' demandado das 

Recuperanclas em juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, 

multas e indenizações, 

	

3. 	nisrosicõES FII9a2 

	

3.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, Com exceção daquelas 

expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

3,2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a assinatura de 

instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece expressamente que a 

transação acerca da forma de pagamento do seu crédito em prazo mais dilatado do que 

o previsto no Plano não implica, em nenhuma medida, descumprimento do Plano pela 

Recuperanda ou tratamento diferenciado para credores integrantes da Classe I do 

Quadro Geral de Credores; 

	

3.2. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou litígios 

decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser dirimidas pelo );;Imi 



Nome: 	 Nome: 
Cargo; 

da 78  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro. Após o 

encerramento da Recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser 

dirimidas por uma das Varas Empresarias da Capital do Estado do Rio de !aneiro, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016. 

CALVA() ENGENHARIA S.A„ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo; 	 Cargo: 

GALVA0 PARTICIPAÇOES S.A., EM RECUPERAÇÃO WERcIAL 

PIRES TERRA P NTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

u1 /4.0 

Testemunhas:  

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

4 



INSTO  

São partes ("Partes) neste "Instrumento Participar de Conciliação" (instrumentn 

1. 	Como devedoras; 

71~iituuttS.A 	er_nkludic_Lial sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPj/MF sob o n9  01.340,937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n9  1.510, 29  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 C"GESA"); e 

GALVÃo  PARTICIPACOES S.A.,elusipr 	.ffa,çâix~ sociedade anónima de capital 

fechado inscrita no CNPI sob o n9  11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n9  1,510, 199  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("CA LPAIr, em conjunto com a GESA "Recuperajul_al"). 

I!, 	Como credor: 

PRISCI14.4 FILADMO NOGUEU, Brasileiro, Engenheira, Solteiro, portador da Cédula 

de Identidade RG n-9  229476211, inscrito no CPF/MF sob o n9  169.905.558-07, 

residente e domiciliado na Rua Professora Maria Aparecida Ricba, 99 apto 12 - 

Torre 2, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo ("Credor"), 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 

tendo seu pedido sido deferido pelo d. juizo da 79  Vara Empresarial da Comarca 

da 	Capita! do Estado do Rio de janeiro (Processo n9  0093715- 

69,2015,8,19.0001) em 27.3,2015 ("Recuperação Indiciar); 

(10 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela 1. 
Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 186.613,55 ("Edil do Ar): 

(iii) Em 28.8,2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 

ocasião em que o plano de recuperação judicial ['PR) foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

(iv) Em 14,9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juizo da 71  Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro e publicada no 

Diária Oficial do Estado em 22.9,2015; 

(i) 



(v) A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalbista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação judicial do P1ano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente peio Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(vill) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1, 	RECONFIEC1~ POISA IMPAGAMENTO  

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 186.613,55, nos 
exatos termos listados no Edital do Aj, com a dedução de R$ 20 mil Já pagos em 

Outa 015, conforme Considerando "ii" acima ("crédito Concursal"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 
forma: 

rty, 

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

21/09/2016 

31/10/2016 

Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no PRJ. 

3  Conforme definido no Pilj, 

4  Conforme definido no PRJ. 

100.000,00 

20.000,00 

2 



1 Lk  

   

30/11/2016 

30/12/2016 
L_ 

 

20.000,00 

26.613,55 

 

  

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1,2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 237 

Agência: 01628 

Conta corrente: 47213-1 
Destinatário: Priscilla Filadoro Nogueira 

CPF/MF: 169,905.558-07 

	

1,4, 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, Implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juízo ou fora dele, 

inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	DisaiSiÇõRs  FiNAls  

	

2,1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste instrumento. 

	

2.2. 	Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrtunento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe ido Quadro Gerai de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste Instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juízo da TI Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por urna das Varas Rmpresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

3 



E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

[Priscilla Filadoro Nogueira] 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 
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INSTRUMENTO PARTICULARDEUNCILIACÃO  

São partes ("taltes") neste "Instrumento Participar de Conciliação' ("Instnunento"). 

1. 	Como devedoras: 

GALVÃO ENGENHARIA S.A.. em recuperação judici¡, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPYMF sob o no 01.340.937/0001-79, com sede na 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n.12  1.510, 2°- andar, 

Vila Olímpia, CEP 04.547-005 ("PEVA; e 

GALVÃO PÁRTICIPAÇÕES S,A., em recuperação judicial, sociedade anónima de 
capital fechado inscrita no CNPJ sob o no 11.284.210/000145, com sede na 

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho?  no 1.510, 192  andar, 
Vila Olftnpia, CEP 04.547-005 ("ALPAlk", em conjunto com a GESA 

"Recuperai~"). 

II. 	Como credor: 

RENATO MANGE ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.928.345/0001-72, com sede na Rua Maria 
Paula, n2  123, 102  andar, conjunto 101. Centro, São Paulo - SP. CEP 01.319-001 
("D:de). 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7à Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo n e 0093715-
69.2015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação Midal"); 

(ii) 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1- 
Trabalhista, pela quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

(I11) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("Pall foi aprovado pela 
maioria maciça dos credores; 

(1v) Em 14.9.2015, a decisão assernhlear foi homologada pelo d. juizo da 7à Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro - e publicada 
no Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 
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(v) A Cláusula 6.1 do PR) estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistass serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 
valor do respectivo Crédito Trabalhistas, no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data de Homologação judicial do Planos; e (b) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 
da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no Item "b" do Considerando (v) acima, 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1, litiutucii tari nd pra~r)  

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 50,000,00 
(cinquenta mil reais), nos exatos termos listados na Relação do AI, com a 
dedução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já pagos em outubro de 2015, 
conforme Considerando "ii" acima ("dite concursal"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da 
seguinte forma: 

I  Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no PRJ. 
3  Conforme definido no PRJ. 
4  Conforme definido no PRJ. 



2, Veto. da Parcela Valor da Parcela 

t&rN(A,,.7'• 	• • 	s' 

4 	?' ."1JP 	f,.,:7, 
."'-'2'N,p 	.a ,ri,-I: g" 

[30.10.2016] [R$ 6.000,00] 

[30.11.2016] [R$ 6.000,00] 

[30.122016] 
--- 

[R$ 6.000,00] 

[30.01.2017] [R$ 6.000,00] 

	

21 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de tirularidade do Credor (descria abaixo): 

Banco: Bradesco 
Agência: 1628-4 
Conta corrente: 24173-3 
Destinatário: RENATO MANGE ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ/MF: 01.928.345/0001-72 

	

2.2. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

2.3. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PR) e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Creaor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para 
que nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juizo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas .e indenizações. 

	

3. 	JksP_Osid5F_s FTINAL  

	

3.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições cio PRI, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

3.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos Sucessores 
e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento pr6prio por todas as Partes. O Credor reconhece 

otut-+ 



expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de 

Credores; 

3.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 

litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por urna das Varas Empresarias 

da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

É, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em 

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 20 de setembro de 2016. 

GALVAO ENGENHARIA SA, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., Em RECUPERAÇÃO JUDICIAI- 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 

RENATO M NGE A 	 SOCIADOS 

om,8,  



Turien~: 

ciç çfrif.x.CL,  

Nome: --bc:uãoute. Q. ce 
CPF;  

A. 
Nome: 61J-514"0 AP(XiPoit45 C.:AME 

CPF: 350, 	7ff -  ç 1 



•_. 

INSTRUMENU JeARTICOLAR DE CONCILIACÃO  

São partes ("Partes")  neste Instrumento Participar de Conciliação" ("instrumento"): 

I. 	Como devedoras; 

PALVÃO_ENGENIIARIA S.A,, em recuperação judicial, sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, no 1.510, 29  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04$47-005 (USA"); e 

PARTICIPAS.OESS.A„ em recuperacão indicia sociedade anónima de capital 

fechado inscrita no CNPJ sob o no 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, no 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("fiALE,2", em conjunto com a GESA "Recaperandas"). 

B. 	Como credor: 

RIÇARDO FEITOSA ALVES, Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula de 
Identidade RG n2  478521, inscrito no CPF/ME sob o no 023,050.927-41, 

residente e domiciliado na TV Capitao Zeferino n2  56, Niteroi, Estado de Rio de 

Janeiro ("Credor"), 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontram-se sob o Especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 7o Vara Empresarial da Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo n2 0093715-

69.2015.8.19.0001) em 273.2015 ("Recuperação Judicial"): 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela 
Administradora Judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 235.256,70 Mita.) Jo AJ"); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PRI") foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(1v) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juízo da 71  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro — e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 

1 



• (v) 

	

	A Cláusula 6.1 do PRj estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
TrabalhistIsl serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 
superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor, 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 
condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) AS Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item `ib" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. 	Re 

 

MEM E o 
I. r 

   

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 235.256,70, nos 
exatos termos listados no Edital do Aj, com a deduçâo de R$ 20 mil já pagos em 

Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Cddito Conçorsal"), 

	

12. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

fonna. 

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

21/09/2016 	• 100.000,00 

31/10/2016 	20.000,00 

1  Conforme definido no PRI. 
2  Conforme definido nO eill. 
2  conforme definido no PRI. 
+Conforme definido no PRI. 



1"- %D. 

30/11/2016 	20.000,00 

30/12/2016 	30,000,00 

31/01/2019 	40,000,00 

28/02/2017 	5.256,70 

	

1,3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agência: 07025 
Conta corrente: 03631-5 
Destinatário: Ricardo Feitosa Alves 
CPF/MF; 023.050,92741 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	DISPOSICISES FINAIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento, 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O -Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não Implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe I do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste Instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juízo da 7Él Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 

3 



'1"'J okS 

controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, Por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÁO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

CAL VÃO PARTICIPAÇÕES S.A.. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

;71AtilL4,4^  [ icardo Feito a Alves] 

Içstom thas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 
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INSTRUMENTO PARTICULAR Ia CONCILIACÃO 

São partes ("Panes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumental: 

I. Como devedoras: 

GAIA° ENCIMARIA S.A. em recuperação judicial, sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNI)j/M17sob o & 01,340,937/0001-79, com sede na Capital 
do Estado de Sb Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, na 1.510, 192  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

GALVÁO PARTICIPACOES5,A., em recuperação judicial, sociedade anônima de capital 
fechado inscrita no CNPI sob o n° 11.284,210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na ItUa Gomes de Carvalho, n•2 1.510, 192  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA "Reoperandas"). 

II. Como credor: 

RURIGO O CARVALHO IvIoNTEiRo,  Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 3654496, inscrito no CPF/NIF sob o ri2  888.341,584-
15, residente e domiciliado na R Tiburcio Cavalcante 700, Fortaleza, Estado de 

Ceará ["Credor"). 

CONSIDERANDO QUE; 

(1) 
	

As Recuperandas encontram-se sob : o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca 
da 	Capital do Estado dó Rio de Janeiro (Processo na 0093715- 
69.20115.8.19,0001) em 27.3.2015 ("ReeneraçãO judicial"); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 

Trabalhista, pela quantia de R$ 132.761,69 ("Edital do Ar); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandás, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PR") foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

0v) 	Em 14,9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juizo da 7-4  Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro - e publicada no 
Diária Oficiai do Estado em 22.9.2015; 
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(v) A Cláusula 6.1 do Pin estabelece qUe os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas),  serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma; 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 
valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data de fromolOgação Judicial do Plano3.; e (b) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 
da Homologação Judicial do Planod, 

(vi) O Montante descrito no item .e do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto á forma de recebimento e mesmo quanto •a valor, desde que em 
condições .que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "if do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	R.WiliECIMENTO. E FOR~GAmENT0 

	

ti. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 12.761,69, nos 
exatos termos listados no Edital do Aj. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 
Out/2015, conforme Considerandó "ir acima ("Crédito Concursa)"). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" adita, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 
forma: 

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

	

, 	. 
21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 	12361,69 

Conforme definido no PRI. 
2  Conforme definido no PR). 
3  Conforme definido no PR). 
4  Conforme definido no PR). 
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13. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titulaiidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 
Agência: 04097 

Conta corrente: 04550-6 

Destinatário: Rodrigo O Carvalho Monteiro 

CPF/MF: 888.341.584-15 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas, 

	

1.5, 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do ?RJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recupetandas, da mais ampla; plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime d recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

	

2. 	E)ISPOSIÇõES PINAIS, 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 

expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado dó que o previsto no Plano não implica, dm nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe Ido Quadro Gerai de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento OU a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juizo da 7 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicia eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Ernpresarias 
da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em das 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, 



Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GAIVÃO PARTICIPAÇõ ES &A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

--RexÀ 	( 	; )1r. ti. A) CCIr1ÇO  

[Rodrigo O Carvalho Monteiro] 

Testemunhaá: 

Nome: 
CPF: 

 

Nome: 
CPF: 
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São partes ("Paru") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instruwento"): 

	

I. 	Como devedoras: 

55.1,3tAQÇFNHARuk S.A„ em _recuperação judicial; sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNI3J/MF sob o no 01.340.937/0001-79, com sede na 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ris 1.510, 21? andar, 
Vila Olímpia, CEP 04.547-005 (traí"): e 

Smy212_,PARTiciPAC0E 	ern ,recuperação judicia, sociedade anônima de 
capitai fechado inscrita no CNPJ sob o no 11.284.210/0001-75, com sede na 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Cornes de Carvalho, n 1.510, 190 andar, 
Vila Olímpia, CEP 04.547-005 nALEAR", em conjunto com a GESA st&mentulas,3,  

Como credor; 

SANDRO ROBERTO FERREIRA, brasileiro, solteiro, técnico de manutenção I, 
portador da CTPS no 0071534, série 0165/SP, inscrito no CPF/MF sob o 

n° 264;998,108-67, residente e domiciliado na.Rua Vereador Eltori Velardi, 
no 60, casa 06, Vila Amélia, Po ã — SP. CEP 08563-770 ("~")é Por seu 
advogado éLADEMIR LUIS FLÁVIO, advogado Inscrito na OAB/SP sob p no 
154.498. 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) As Recup.  erandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 7a Vara Empresarial da 
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo no 0093715-
69.2015.8:19,0001) em 27.3.2015 ("liccuperaçãoldlesil"); 

(ii) 0 Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela I. 
Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais): 

	

ai° 	O crédito mencionado no Considerando (ii) acima foi aditado mediante termo 
de acordo celebrado entre ás Partes no âmbito do processo n° 0002574-
17,2011.5.02.0038, em tramite perante a 38R Vara do Trabalho de São Paulo 
(Dor, 1), passando a ser considerado como sendo R$ 232.000,00 (dl:, 
trinta e dois mil reais), haja vista o descumprimento parcial do a &do 
incidência de multa ("le.r.m~doidomologafon), 
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(1v) 	Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandasi  

Ocasião em que o plano. de recuperação judiciai ("M") foi aprovado pela 

maioria Maciça Os credores; 

(v) 	Em 14.9.2015, a decisão asseniblear foi homologada pelo d, juízo da 73  Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada 

no Diária Oficiai do Estado em 22.9.2015; 

(v1) A Cláusula 6.1 do Pin estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagarnentá de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Traballitsta2; no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação judicial do Plano3; e (I) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em Valeres 
superiores' a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação:  judicial do Plano4. 

(vii) O montante descrito no item "a" do Considerando (v1) acima foi recebi& 

Integralmente pelo Credor; 

(viii) Q direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele tranSigir 
quanto à fornia de recebimento e* mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(ix) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerta da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Co"náiderandd (vi) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RECONHECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO  

	

1.1. 	Além do valor de R$ 20.000;00 (vinte mil reais) pago em outubro de 2015. as 
RecuperandáS reconhecem dever áo Credor a quantia de R$ 232,000,00 
(cinzentos e trinta é dois mil reais), nos exatos termos listados no Termo.  de 

Acordo Homologado, já contemplada a multa prevista. 

 

i Conforme definido no PRj. 

2  Conforme definido no PRI. 
3  Conforme definido no PRI. 
4  Conforme definido no PRJ. 



1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "vi" acima, de forma que o Crédito Concursal. seja pago da 

seguinte forma: 

Veto. da Parcela 

[21.09,2016] 

[30.102016] 

[30.11.2016i 

[30.12.2016] 

[30/01/2017] 

[28/02/20171 

Valor da Parcela 

iá$ 100 000,001 	1 
, 

[R$ 20.000,00j 
1 

'20‘.080,00] - 

40—.0-00,00] 

---1R-$ 22:07)0,001 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito 
na conta corrente dg patrono do Credor, conforme previsto no termo de 

acordo judicial: 

8ancoltaú 

Agência: 3754 

Conta Corrente: 01653-7 

Titular: Claudemir Luís Flávio 

CPF: 1111621.108-11, 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1,5, 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PR I e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratJvel quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para 
que nada 'mais possa ser demandado das Recuperandas em juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 
Haverá quitação ainda quanto ao Objeto do pedido e quanto ao extinto contratO 
de trabalho, nos autos da reclamação.  trabalhista n2  0002574-

17.2011.5.02.0038. 



2. ~5,Eu:a 

	

2,1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 
daquelas expressamente alteradasneste Instrumento. 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores 
e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas 25 Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no. Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe I do Quadro Geral de 
Credores; 

	

2.3, 	Dimante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsiásou  
litígios decorrentes deste instrumento ou a -ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juízo da 7 Vara Empresarial. da Comarca da Capitai do Estado 
do Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente Instrumento em 
duas vias de Igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Ria de janeiro, 20 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA $Á, EM RECUPERAÇÃO 

Nome; 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

GAIVÃO PARTICIPAÇOEs S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICtAL 

15-0i VI 



Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 



ligsnungro Eajarçubang ÇoNcittAcdo  

São partes (Vades') neste "Instrumento Participar de Conciliaçáo" (Instrumento"): 

I. 	Como devedoras: 

£1,51£ÃO.ENGENHAmA SA., em reciipei-ao judicial sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Cornes de Carvalho, ng 1.510, 19g andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 NESA"); 

CALVA) PARTICI e4c0Es S.A.. em recuperação judicial, sociedadeanônima de capital 
fechado Inscrita no CNP' sob o rig 11.284.210/0001-75; com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ng 1.510, 19g andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("CALPAR", em conjunto com a GESA "Recuperanclae). 

Como credor: 

à3F.LIUS DE DAvip 13.EigvinEs•In Brasileiro, Administrador, Casado, portador da 
Cédula de Identidade RG n2  92002107653, inscrito no CPF/MF sob o 
ng 715.815.963-91, residente e domiciliado na R Andrade Furtado 799, 
Fortaleza, Estado de Ceará ('Credor''). 

CONSIDERANDO QUE: 

As Recuperandas encontratn-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca 
da 	Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo ng 0093715- 
69.2015,8.19.0001) em 27.3.2015 ("Reçuperação Indiciar); 

(ii) 0 Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 

Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 
.4' 	

Trabalhista, pela quantia de R$ 124.351,54 ("~"); 

(iii) Em 28,8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperanclas, 
ocasiÃo em que o plano de recuperação judicial CRI") foi aprOvado peja maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juizo da 7a Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - e publicada no 
Diária Oficial dó Estado em 22.9.2015; 

1 
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(v) A Cláusula 6,1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelas Credores 
:Trabalhistas',  Serão pagos Integralmente,. sem deságlo, da seguinte forma: 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada uni dos. Credores Trabalhistas,. limitado .ao 

valor do respectivo Crédito . Trabá1,hista2,.no prazo de 30 Pias Corridos, após á 
Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) Pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos. Credores Trabalhistas em valores 
superiores a 1420 mil em prazo não siiperioreó A,niversarló de 1 ano da Data 
da: Homologação Judicial da lnanot 

(vi) O montante descrito no item "a" .do Considerando (v) acima foi recebido 
integralmente pelo Credor; 

(vii) O :direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento ç mesmo quanto a valor, desde que.  em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 
Plano aprovadó; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima, 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e candições adiante especificadas: 

	

1. 	BraffiEWJENTO  E FORMA DE PAGAMENTO 

	

1.1, 	As Recuperandas recanheceni dever ao Credor a quanta de R$ 124.351,54, nos 
exatas termos listados no Edital do AJ. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 
Out/2015, conforme Considerando "i1" acima ("Crédito ConcUrsali. 

	

1.2. 	O Credor concarda em Ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da-seguinte 
forma: 

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/201.6 	4,351,54 

  

Conforme definido no PRI, 
2' Conforme definiclii 'no PRJ. 
3  Conforme definido no PRI. 
4  COnfijrnle definido no PRj. 

2 



1,3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 

Agência: 04097 

Conta corrente: 11031-8 
Destinatário: Sibelius De David Benevides jr 
CPF/MF: 715.815.963-91 

1A. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar ,o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

1,5, 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da :mais ampla, Plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 

qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judiçial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em jufiO ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, imitas e indenizações. 

2. 	DrsPQSICOES ÉINAIS 

2.1. 	Aplica in-sé a este instrumento todas as disposições do PRJ, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste instrumento. 

.2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e OS seus respectiVaS.SUcessores.e 
cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 

assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação aceita da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica., em nenhuma 
medida, descurnprimento do Plano.  pela :Recuperanda ou tratamento. 
diferenciada para Credores:integrantes da Classe I do Quadro ,Geral de Credores; 

2,3. 	'Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento 'ou a. ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo juizo da 7i Vara Empresarial da Comarca.da Capital. do Estado do 
.Rio de Janeiro, Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da-Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusã'o de qualquer outro; por mais 
privilegiado que seja. 

É, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das teste Íijnhs abaixo assinadas: 

eit 
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ibelius De David Benevb es 

.11..c\GÇ) 

• j, 

	 Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A , EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome; 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

GALvÃo PARrIciPACOEsS,A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Car : 

Testemunhas:  

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF; 



INSTRUMENTO PARTICUI.Aft CONCILIACM  

São partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

I, 	Como devedoras: 

GALVÃO ENGRUMA S.A., ele recuperação judicia sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNP/ME sob o no 01.340,937/0001-79, com sede na Capital 
do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ng 1.510, 190  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("UM"); e 

CAUORARTKIPACÕEs S.A.. em recuperação judicial, sociedade anônima de capital 
fechado inscrita no CNP) sob o no 11,284.210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, no 1.510, 19° andar; Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA "Recuperandas"). 

II. 	Como credor; 

Sumo COSTA ANDRADE Brasileiro, Engenheiro, Solteiro, portador da Cédula de 
identidade RG 9  RG.3.7138.939 5S, inscrito no CPF/ME sob o ng 585.285.714-91, 
residente e domiciliado na R Luis Rodolfo Araujo ng55, Recife, Estado de 
Pernambuco ("Credor"). 

c:n.• 

CONSIDERANDO QUE: 

(í) 
	

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juizo da 7g Vara Empresarial da Comarca 
da 	Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo no 0093715- 
69.2015.8.19.0001) em 27.3:2015 ("Recuperação Judicial"); 

(ii) 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela I. 
Administradora judicia Alvarez & Marsal Consultoria :LTDA.,, na: Classe l - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 203.237,66 ("Edital do 41'1; 

(lb) 	Em 28.8,2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("PRJ,") foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(iv) 	Em 1419.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juízo da 7a Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 

1 
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(v) A Cláusula 6.1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabálhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 
Data dc Homologação judicial do Plano3; e (h) pagamento do saldo 
remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 
da Homologação judicial do Plano4, 

(vi) O montante descrito no item "a" do Considerando (V) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vil) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 
quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 
pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima, 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé;  celebrar este 
Instrumento, que se regerá pelas cláusulas .e condições Adiante especificadas: 

1, 	RECONHECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

	

1.1. 	As Recttperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 203.237,66, nos 

exatos termos listados no Edital do Aj, com a dedução de R$ 20 mil já pagos em 

Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Qkclito ConCtirsar). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 
Considerando "v" adiria, de fôrma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 
forma: 

Veto. da Parcela 

21/09/2016 

31/10/2016  

Valor da Parcela 

100.000,00 

20.000,00 

  

Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no flq• 
3  Conforme definido no PR), 
4  Conforme definido na PRI, 

2 



30/11/2016 20.000,00 

30/12/2016 30,000,00 

31/01/2017 13.237,66 
' 

	

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito cru 
conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo); 

Banco: 341 
Agência: 3873 

Conta corrente: 24962-1 

Destinatário: Silvio Costa Andrade 
CPF/MF: 585.285.714-91 

	

1.4. 	OS comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o adimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

1.5, 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRI e deste . Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações, 

2. 	DisPosicõEs FINAIS 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Pin, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste. Instrumento. 

	

2,2, 	Este instrumento Obriga as Partes signatárias e os seus respeetiVOs sucessores e 

cessjouatios, a qualquer título, e somente . poderá ser aditado mediante. a 
.assinatura de iiãrurnento próprio por todas as Partes. O Cred6r.  reéànheca 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano uãO implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano, pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da.Classe Ido Quadro Ço-.-ai de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento dá Recuperação Indiciai, quaisquer controvérsias Ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Ria de janeiro. Após o -encerramento da Recuperação judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por urna das Varas Empresarias 
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da Capital do Estado:do Rio de janeiro, com exclusão cie qualquer outro, põr Mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A„ EM RECUPERAÇÂO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome' 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVAI) PARTICIPAÇÕES S,A„.EM RECUPERAÇÃO JUDICIAI, 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

[Silvio Costa Andrade] 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 



INSTRUMENTO PAETTÇEUROI COIMILIA.CAO 

São partes ('Partes") neste "Instrumento Participar de .Conciliação" {Instrumento"): 

	

1. 	CornO devedoras: 

GALVAQ.EN.G.EKIIARILSÁ. einrecupera_çáo judicial, sociedade poraçáes de capital 
•fechado, inscrita no ÉNPI/MF,Sobo né 01.340.937/0.001-79, COM sedená Capital 
do Estado .cIT.São Paulo, na :Rua. :Gomes de. Carvalho, n2  1.510, 192 .andari  Vila 

.CEP' 04;547-005 (uGESA"); e 

GAP/M13ARTICIPAÇOES S.A. em recuperação judidalsociedade anánitna de Capital 
fechado inscrita no CNPJ sob .o ti° 11.224.210/0001-75, comsede na Capital do. 
Estado. 'deSão Paulo. na Rua Gomes de Carvalho ,n2  1.510, 192  andar; Vila; 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("CALPAR', eineónjunto com a GESA"Recuperandas"), 

	

11. 	COM() credor: 

:SILVIO Luiz TorgiÉrri, Brasileiro, Engenheiro, Casada, portador da Cédula de 
•Identidade RG te 26666460X, inscrito no CPP/MP sal) p rn96.867.128-60, 
residente e domiciliado na R Ver Estevo De Felipi, n2, 255, Espirito Só Pinhal 
Estado de São Paulo ("Çredor"). 

:ONS1DERANDO,QUÉ 

(i) As ReCuperandas encontram-se seb o especial regime de recuperação judicial, 
.tendo seupedido sido deferido paio d.. Juízo da '7A VaraBiriptesariál da Comarca 
.da 	Capital 'do EStado: dó Rio de Janeiro (Processo 'lig 0093715- 
.69.20152.19.0001) en12732015 ("Reeuperacão Judicial"); 

(ii) O Credor .foi devidamente listado no roi de credores apresentado pela. j. 
Administradora judicial, Ãlvarez & Marsal Consultaria LTDA., na Classe I - 
Trabalhista, pela quantia,  de .R$.374.973,89, conforme aditado pela 
Administradora. judicial .em petição. protocolizada .em 12 tie abril de 20/6 
("Re1pção do.An; 

(iii) :Eit.  28,8.2015, foi realizada asSernbleia geral de credores. das Recuperandas, 
.ocasião em que oplano de recuperaçãojudicial ("PRr) foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015,. a &Cisão 'assembleat Édi .homologada pelo d. JuIzO da 7R Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado .do Rio de Janeiro — e.publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22;9.2Ó15; 



Cláusula 6.1 do PR] estabelece que os créditos detidos petos Credores 

Trabalhistas serão .pagos integralmente; serri deságiO, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a Cada: um 'dás Credores Trabalhista, limitado ao 

valor dá respectivo Crédito Trab.alhitta2., no. pragO de .30. Dias Corridos após 

)ata de ,1-iomo1ogaçáo :Judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo. 

remanescente dos Créditos. detidos ,pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores. a R$ 20. Mil  em prazO.PãO..SUPerier ao AniVersário.de. 1 ano da Data 

da i.lomologaçáo judicialdo 

(vi) 	ó montante descrito 'no item 'a' do Considerando (.k.7) acima foi recebido 

integralmente pele Credor; 

(V1i) O.  direito de. crédito . do Credor .é uru direito disponível, .podende ele transigir 

quanto à.  forma de recebimento e mesmo quanto. a valor, desde .que. em 

cOndições que nãO Sejam •Onsideradás mais favoráveis do 'que as previstas, no 

Plann.aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamentddapárcela descrita no item''r do Considerando (y.  ) acima. 

REsoLvai as Partes, com base: nos princípios dá probidade e- boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se reger4elas cláusulas e wndições adiante especificadas: 

1. .14CcOmEra1~112,~F,41,Q.  

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dev.er. ao Credor a quantia de R$ 374.973,89.,. nos 

exatoS termos listados na Relação tib AJ. O valor de R$: 20 .mil já fOi pago.  em 

OW2015., conforme Ceritide.randiálin  adiria (treditó Centursal"), 

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as .CondiCões de pagarisento.. previstas nó 
Considerando "v" acima, de formaque o Crédito Can cursai: seja pago da seguinte 

forma: 

VON da:Parcela' 	Valor da Parcela 

21/09120.i;.6. 	: 	100.00 .0,00 • 

31/10/2016 	20.000,00 

Conforme definido. nó PRJ. 

2  Conforme definglo .no: 
a Conforme definido nó PRJ. 
4 Conforme definido nó Pft.j.. 

[NO 



30/11/2016 	20.000,00 

30/12/2016 	30.000,00 

31/01./20'17 	40.000,00 

28/02/2017 	40.000,00 

31/03/2017 	40,000,00 

28/04/2017 	40.000,00 

31/05/2017 	24.973,89 

As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas Mediante depósitO em 

tonta batitaria .de tittilaridade dó Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 
Agência: 06549 

Conta torrente: 04451.,6 
Destinatário:Silvio Luiz Tonietti 

CPF/MF:.296.867.128-60 

	

1.4.. 	Os comproxiantes 	depósito valer.ãO Corno- récibó e serão.  suficientes . para 
cOmproVar o adimPlemente das obrigações assumidaspelas Recuperandas. 

	

t S.. 	Os pagamentos realizados em, favor do Credet, em cOnformidade com as 
disposições dá pRI.  e deste. instrumento, conforme aplicável, implicarão 
autornaticamentea outorga, em favor das 'Recuperandas',.da mais ampla, plena, 
geral irrestrita,. irrevogável.  e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer. crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação jUdicial,.para que 

nada mais. .pOssa .ser demandado das Recupera:ndas em . juizo ou fera dele, 
incl usive juros, correção.:m o netáriá,. penal idades.: multas e indenizaçô es.. 

	

2. 	DISPições ANAIS  

	

.2.1., 	Aplicam-se a este instrumento todas as dispoSiçÕes do :PRj, com exceção 
daquelas 'expressamente alteradas neste. Instrumento. 

	

22. 	Este InStrUmento Obriga as Partes signatárias:e os seus respectivos sucessores e. 
cessionários a qualquer titulo, e,  'somente poderá • ser aditado mediante a 
assinatura de. Instrumento prOPrio. por todas as Partes. O Credor reconhece 
eXpressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu. credito 
em prazo.  Mais .dilatado do • que o previsto- no Plano.  não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano-  pela Recuperanda ou' tratamento. 
diferenciado para credores integrantes da Classe! do Quadro Geral d e. Credores;  

3 
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23. 	Durante o processamento cla..Recuperaçáo judicial, quaisquer controvérsias ou 
litlgios decorrentes deste instrumento .pu a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo Juízo da 74  Vara Empresarial .da Comarca da.CaPital da Estado do 
Rio dê janeiro'. Após o encerramento da Recuperação 'Indiciai, eventuais 
.controvérsias.ou 11egos.deverão ser:ditimidospor uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão de.qualqUat ogro„.por ms 
privilegiado que seja. 

E, por estaremluStaS e Contratadas;  as Partes celebram opresente instrumento em duas 
.vias &Igual teor e forma„na presença das teSteronnhas abaixo:assinadas: 

Rio .de.janeir. 0,.21 de setembrode 2016.. 

GALVÃO ENGEN NARiA S.A., EM:RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nõme: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

,GALVÃO PARTICI riAços.S.A., EM RECUPERAÇÃQPPIOAL 

         

 

Nome: 
Cargo: 

    

Nome: 
Cargo: 

 

    

TesteáulTaIRS:.  

 

[Silvio Luiz Toniettil 

 

         

         

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIACÃO  

São partes ("Partes") neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"): 

1. 	Como devedoras: 

GAINÃO ENGENHARIA S.A.,pa mcuperação judicial, sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o ng 01.340.937/0001-79, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, ria Rua Gomes de Carvalho, rig 1.510, I2g andar, Vila Olímpia, 

CEP 04.547-005 ("USA"); e 

GALVÃO PARTIC1PACõEs S.A.. em rgcuperaçáo judicial, sociedade antmirna de capitai 

fechado inscrita no dIPJ sob o n2  11.284.2100001-75, com.  sede na Capital do Estado 

de Saci Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ri2  1.510, 19g andar, Vila Olímpia, CEP 

04.547-005 ("GA LPAR", em conjunto com a CEA "Recuperandas"). 

Como credor: 

STOCCHE, FORRES, PADIS, FILIZZOLA„ CLAPIS E CURSINO DE MOURA SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ/MF sob o nÉ 

17.073.496/0001-26, com sede na Rua da Assembleia, nP 10, salas 3201, Centro, Rio de 

Janeiro - RJ. CEP 20.011-091 ("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE 

(i) 
	

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, tendo 

seu pedido sido deferido pelo d. Julio da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de janeiro (Processo nR 0093715,69.2015,119.0001) em 27.3.2015 

("Recuperação lu diciar); 

(ti) 	O Credor .foi devidaraente listado no rcil de credereS: apresentado pela 1. 

Administradora Judicial, Alvarez 81, Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - Trabalhista, 

pela, quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas; ocasião 

em que o plano de recuperação judicial C'PRin foi 'aprovado pela maioria maciça dos 

credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão .assemblear foi homologada pele d. Juízo da 72  Vara 
Empresarial da Comarca da 'Capital do Estado do Rio de janeiro - e publicada no Diária 
Oficial do Esta.do em 22.92015; 
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(v) 
	

A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores Trabalhistasl 

serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma; (a) pagamento de R.$ 20 

mil:  a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao valor do respectivo Crédito 

Trabalbistaz, no prazo de 30 Dias Corridos após a Data de Homologação judicial do 

Plano3; e (b) pagamento do saldo remanescente dos Créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas em valores superiores a R$:20 Mil em prazo não superior ao Aniversário 

de a ano da Data da Homologação Judicial do Plano4  

(v1) 	O montante descrito no item °a" do Considerando (v) acima foi recebido' integralmente 

pelo Credor; 

(vil) 	O direito de crédito cio Credor é um direito disponível, podendo ele transigir quanto á 

forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em condições que não sejam 

consideradas mais favoráveis do que as previstas no Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam., de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de pagamento 

da parcela descrita no item "b".do Considerando (v). acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este Instrumento, 

que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas; 

1. j~.ECWILTUARMADCAÇIAREMM.; 

1.1., 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 70A000,00 (setenta mil 

reais); nos exatos terrnes listados na Relação do AJ, com a dedução de R$ noop,cm 

(vinte inii reais) já pagos em outubro de 2015, conforme Considerando "H" acima 

(trkilt.o.çoisarsar). 

1.2. 	O Credor Concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no Considerando 

"v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte forma; 

2. Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

	

[21.09.2016] 
	

rd 10.000,00 	; 

	

[30.10.20161 
	

Rí 10.000,-00 

	

[30.11.2016] 
	

R$10.000,00 

1  contorme definido no PRI. 
z Conforme definido no PRI. 
3  Conforme definido na PRI. 
4  conforme definido ao PRL 
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130.12.20161 	R$ 10.000Á 

	

[30.01.20171 	R$ 10.000,00 

,As parcelas previstas, na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em conta 
bancaria de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: CITIBANK 
Agência: 030 
Conta corrente: 3489436-5 
Destinatário: STOCCHE, FORBES, PADIS, FILMOLA, CLAPIS E CURSINO DE MOURA 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

CNPUMF: 17.073.496/0001-26. 

	

2.2. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para comprovar 
o adi rnplemento das obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

2.3. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as disposições 
do PRJ e deste Instrumento, Conforme ,aplicável, implicarão automaticamente a 
outorga, em favor das RecUperandas, da mais ampla, plena, geral, irreStrita, irrevogável 
e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer credito do Credor sujeitos ao 
regime de recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado das 
Recuperandas em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetãria, penalidades, 
multas e indenizações. 

	

3. 	DiSPASOES.FINAIS 

	

3.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção daquelas 
expressamente alteradas neste Instrumento. 

	

3,2. 	Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a assinatura de 
Instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece expressamente que a 
transação acerca da forma de pagamento do seu crédito em prazo mais dilatado do que 
o prevLsto no Plano não implica, em nenhuma medida, descumprimento do Plano pela 
Recuperanda ou tratamento diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do 
Quadro Geral de Credores; 
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3.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou litígios 
decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser dirimidas pelo Juizo 
da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro_ Após o 
encerramento da Recuperação Judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser 
dirimidos por uma das Varas Empresarias da Capital do Estadb do Rio de Janeiro, com 
exçlusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, 'as Partes cellebmirr o preSchte instrumento em duas Vias 
de igual teor e forma, na presença- dás testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., ui RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome; 
Cargo: 	 Cargo: 

STOCCHE, FORBES, PAD , ILIZZOLA, C IS ECURSINO DrIVIDURA 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

TesternunliaS:  

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 
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INSTRUMENTO PARTEULARInC9NCILJACA0  

São partes ("Partes")  neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("Instrumento"):  

1. 	Como devedoras: 

GALVÃO ENGENHAVA SA„ em recuperado judicial,  sociedade por ações de capital 

fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  01,340.937/0001-79, com sede na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, if 1.510, r andar, Vila Olímpia, 

crP 04,547-005 ("GESK); e 

GALVÃO PARTECIPACOES S.A„ em recuperação judicial,  sociedade anónima de capital 

fechado inscrita no CNPI sob o n2  11284.210/0001-75, com sede na Capital do Estado 

de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, na 1.510, 192  andar, Vila Olímpia, CEP 
04.547-005 ("GALPAR",  em conjunto com a GESA "Recuperandas"),  

Como credor: 

TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS, sociedade de advogados, inscrita no CIMPJ/MF sob o 
n2  68.809.318/0001-S1, com sede na Rua Teixeira de Freitas, n2  31, 92  andar. Centro. 

Rio de janeiro — RJ, CEP 20.021-902 ("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, tendo 

seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 72  Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de laneirv (Processo na 0093715-69.2015.8.19.0001) em 27,3.2015 
("Recuperação Indiciar); 

(ii) O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela 1. 
Administradora Judicial, Alvarez 84 Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - Trabalhista, 
pela quantia de R$ 93.282,93 (noventa e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e 
noventa e três centavos); 

(111) 	Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, ocasião 
em que o plano de recuperação judicial ("PRJ") foi aprovado pela maioria maciça dos 
credores; 

(iv) 	Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juizo da 72  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada no Diária 
Oficial do Esta.do em 22.9.2015; 
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(v) A Cláusula 6.1 do PR J estabelece que os créditos detidos pelos Credores Trabalhistas"' 

serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: (a) pagamento de RS 20 

mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao valor do respectivo Crédito 

Trabalhista', no prazo de 30 Dias Corridos após a Data de Homologação judicial do 

Plano': e (h) pagamento do saldo remanescente dos Créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas em valores superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário 

de 1 ano da Data da Homologação Judicial do Plano+. 

(vi) O montante descrito no itern "a" do Considerando (v) acima foi recebido integralmente 

pelo Credor; 

(vii) O direito de credito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir quanto à 

forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em condições que não sejam 

consideradas mais favoráveis do que as previstas no Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de pagamento 

da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este instrumento, 

que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1, 	RecoNHEcimeNT0 R FORMA DE PAGAMENTQ 

As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 93.282,93 (noventa e 

três mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), nos exatos termos 

listados na Relação do AI, com a dedução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já pagos em 

outubro de 2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursar). 

	

1.2. 	O Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no Considerando 

"v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte forma: 

2. Veto. da Parcela F Valor da Parcela 

[22.09.2016] 	! 	R$14.66,9 

130.1020161 
	

R$ 14.656,59 

[30.11.2016] 	 14.656,59 

Conforme definido no PRI. 
2  Conforme definido no PRI. 
3  Conforme definido no PRI. 
', Conforme definido no PRI. 



"•0151 

	

[30.12.20161 
•

[ 	• R$ 14.656,59 

	

[30.01.2017] 	R$ 14.656,59 

	

2.1. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em conta 

bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: SANTAN DER 

Agência: 2263 

Conta corrente: 13081545-4 

Destinatário: TALAI CHEQUER ADVOGADOS 

CN Pj/ME: 68.809.318/0001-51 

	

2.2. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para comprovar 

o adimplemento das,obrigações assumidas pelas Recuperandas. 

	

2.3. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as disposi0e,s 

do PR) e deste instrumento, conforme aplicável, implicarão automaticamente a 

outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável 

e irretradvei quitação relativamente a todo e qualquer crédito do Credor sujeitos ao 

regime de recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado das 

Recuperandas em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, 
multas e indenizações. 

	

3. 	DiSPOSIOES FINAIS 

	

3,1. 	Aplicam-se a este Instrumento todas es disposições do PRI, com exceção daquelas 

expressamente alteradas neste instrumento. 

	

3.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado mediante a assinatura de 
instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece expressamente que a 

transação acerca da Forma de pagamento do seu crédito em prazo mais dilatado do que 
o previsto no Plano não Implica, em nenhuma medida, descumprimento do Plano peia 
Recuperanda ou tratamento diferenciado para credores integrantes da Classe I do 

Quadro Geral de Credores; 

	

3.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou litígios 

decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser dirimidas pelo juizo 
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15.Q\8, 

da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Após o 

encerramento da Recuperação Judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser 

dirimidos por uma das Varas Empresarias da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com 

exdusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016, 

GALVÁO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome; 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

- 
TALHE, E CHEQUER ADVOGADOS 

leslemunhas:  

Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 

4 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONQUAÇÃO  

São partes ("Partes") neste Instrumento Participar de Conciliação" (Instrumento"): 

1. 	Corno devedoras: 

GALVÃO ENGENHARIA SÃ. em recuperação judiciai sociedade por ações de capitai 

fechado, inscrita no CNPWMF sob o ri2  01.340.937/0001-79, com sede na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n2  1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 ("USA"); e 

SALVAO2ART~A., em recupernão judicia sociedade anônima de capital 
fechado Inscrita no CNPI sob o no 11.284210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ne 1.510, 192  andar, Vila 

Olímpia, CEP 04.547-005 CULPAR', em conjunto com a GESA"Recuperandae). 

Como credor: 

itilgilA~filleW Brasileiro, Engenheiro, Casado, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 5883598 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o no 010,008.154.12, 
residente e domiciliado na R Dona Uzinha Nunes, rio 115, Recife, Estado de 

Pernambuco ("Credor"). 

CONSIDERANDO QUE: 

AS Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judiciai, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. juizo da 70  Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de janeiro (Processo n2  0093715-

692015.8.19.0001) em 27.3.2015 ("Recuperação judiciar): 

(ii) 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora Judiciai, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe 1 - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 159.145,65 ("Edital.dke); 

Em 28.82015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o piano de recuperação judicial crittn foi aprovado pela maioria 

maciça dos credores; 

Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. juízo da 70  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro — e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9.2015; 

1 
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A Cláusula 6.1 do PRI estabelece que os créditos detidos pelos Credores 
Trabalhistas' serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte formai 
(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação judicial do Plano4. 

(vi) O montante descrito no item l'aú  do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Plano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item 'V do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

1. 

 

a I 

  

As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 159.145,65, nos 

exatos termos listados no Edital do AJ. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 

Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("trÉdit2Sol=nal"). 

1.2. 	O credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 

forma: 

_ 
Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

21/09/2016 	100.000,00 

31/10/2016 	20.000,00 

Conforme definido no PRI. 

2  Conforme definido no PRJ. 

3  Conforme definido no PRI. 

4  Conforme definido no PRj. 
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30/11/2016 	19.145,65 

1.3. 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 
conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 341 
Agência: 03873 
Conta corrente: 27978-4 
Destinatário: Thiago Aquino Ferreira 
CPF/MF: 010.008.154-12 

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 
comprovar o adimplernento das obrigações assumidas pelas Recuperandas, 

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 
disposições do PRI e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 
automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 
geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer credito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 
nada mais possa ser demandado das Recuperandas em juízo ou fora dele, 
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

2. 	DISPOSIÇÕES FINA is  

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do P111, com exceção 
daquelas expressamente alteradas neste Instrumento. 

Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 
cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O Credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 
em prazo mais dilatado do que o previsto 110 Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprimento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 
dirimidas pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de janeiro. Após o encerramento da Recuperação judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016. 

GALVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 

[Thiago Aquino Ferrelraj 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 



INSTRIIMP.NTO PARTIEVIAR nECogigcAo 

São partes ('Parteâ'') neste "Instrumento Participar de Conciliação" ("jotojuwata"); 

	

I. 	Como devedoras: 

GALVA0 ENGENHARIA,S.,A,"ra l d'ci 1 sociedade por ações de capital 
fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 01.340.937/0001-79, com sede na Capital 
do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, ne 1.510, 192  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.547-005 ("GESA"); e 

GALVÃO PAIrriCiPAEõEs SÁ, em recuperação judicial, sociedade anónima de capital 
fechado inscrita no CNPJ sob o rig 11.284.210/0001-75, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, na 1.510, 199  andar, Vila 
Olímpia, CEP 04,547-005 ("GALPAR", em conjunto com a GESA"Recuperandal. 

	

11. 	Como credor: 

ZOZIMO DE OLIVEIRA CARNE[Ro, Brasileiro„ Casado, portador da Cédula de 
Identidade RG n9  1447636, inscrito no CPF/MF sob o n9  208.198.896-87, 
residente e domiciliado na R Gabriel Passos, n9  67, Carlos Chagas, Estado de 
Minas Gerais ("Credor"). 

CONSIDERANDO QLEE: 

	

(I) 	As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial, 
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 79  Vara Empresarial da Comarca 
da 	Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo n12  0093715- 
69.2015.8.19,0001) em 27.3.2015 ("Recuperação judicial"); 

	

(li) 	O Credor foi devidamente listado no rol de credores apresentado pela i. 
Administradora judicial, Alvarez & Marsal Consultoria LTDA., na Classe I - 
Trabalhista, pela quantia de R$ 153.013,41 ("EdlialskiAn; 

(iii) Em 28.8.2015, foi realizada assembleia geral de credores das Recuperandas, 
ocasião em que o plano de recuperação judicial ("MJ") foi aprovado pela maioria 
maciça dos credores; 

(iv) Em 14.9.2015, a decisão assemblear foi homologada pelo d. Juízo da 74  Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro - e publicada no 
Diária Oficial do Estado em 22.9,2015; 
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_ 

(v) 
	

A Cláusula 6.1 do PRJ estabelece que os créditos detidos pelos Credores 

Trabalhistas1  serão pagos integralmente, sem deságio, da seguinte forma: 

(a) pagamento de R$ 20 mil a cada um dos Credores Trabalhistas, limitado ao 

valor do respectivo Crédito Trabalhista2, no prazo de 30 Dias Corridos após a 

Data de Homologação Judicial do Plano3; e (b) pagamento do saldo 

remanescente dos Créditos detidos pelos Credores Trabalhistas em valores 

superiores a R$ 20 mil em prazo não superior ao Aniversário de 1 ano da Data 

da Homologação Judicial do Plano4. 

(v1) 	O montante descrito no item "a" do Considerando (v) acima foi recebido 

integralmente pelo Credor; 

(vii) O direito de crédito do Credor é um direito disponível, podendo ele transigir 

quanto à forma de recebimento e mesmo quanto a valor, desde que em 

condições que não sejam consideradas mais favoráveis do que as previstas no 

Piano aprovado; e 

(viii) As Partes desejam, de comum acordo, transigir acerca da forma e prazo de 

pagamento da parcela descrita no item "b" do Considerando (v) acima. 

RESOLVEM as Partes, com base nos princípios da probidade e boa-fé, celebrar este 

Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante especificadas: 

	

1. 	RCQ11 Ç1MENTO E FORMA DE  

	

1.1. 	As Recuperandas reconhecem dever ao Credor a quantia de R$ 153.013,41, nos 
exatos termos listados no Edital do AJ. O valor de R$ 20 mil já foi pago em 

Out/2015, conforme Considerando "ii" acima ("Crédito Concursan. 

	

1.2. 	() Credor concorda em ajustar as condições de pagamento previstas no 

Considerando "v" acima, de forma que o Crédito Concursal seja pago da seguinte 
forma: 

  

Veto. da Parcela 	Valor da Parcela 

  

21/09/201:6 :  

31/10/2016 

100.00C1,00 

20.000,00 

  

      

      

1  Conforme definido no PRJ. 
2  Conforme definido no PRJ. 
3  Conforme definido no PRJ. 
4  Conforme definido no PRJ. 
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30/11/2016 	3.013,41 

	

1.3, 	As parcelas previstas na Cláusula 1.2 acima serão pagas mediante depósito em 

conta bancária de titularidade do Credor (descrita abaixo): 

Banco: 241 

Agência: 9200 

Conta corrente: 29735-7 

Destinatário: Z021/110 De Oliveira Carneiro 

CPF/MF: 208.198.896-87 

	

1.4. 	Os comprovantes de depósito valerão como recibo e serão suficientes para 

comprovar o ádimplemento das obrigações assumidas pelas Recuperanclas. 

	

1.5. 	Os pagamentos realizados em favor do Credor, em conformidade com as 

disposições do PRJ e deste Instrumento, conforme aplicável, implicarão 

automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e 
qualquer crédito do Credor sujeitos ao regime de recuperação judicial, para que 

• nada mais possa ser demandado das Recuperanclas em Juízo ou fora dele, 
• inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações. 

2. faRasiasaw 

	

2.1. 	Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do PRI, com exceção 

daquelas expressamente alteradas neste Instrumento, 

	

2.2. 	Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a 
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes. O credor reconhece 
expressamente que a transação acerca da forma de pagamento do seu crédito 

em prazo mais dilatado do que o previsto no Plano não implica, em nenhuma 
medida, descumprirnento do Plano pela Recuperanda ou tratamento 
diferenciado para credores integrantes da Classe 1 do Quadro Geral de Credores; 

	

2.3. 	Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias ou 
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser 

dirimidas pelo Juízo da 7g. Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro. Após o encerramento da Recuperação Judicial, eventuais 
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Empresarias 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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Testemunhas: 

13.ct30 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em duas 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Rio de janeiro, 21 de setembro de 2016. 

CALVÃO ENGENHARIA S.A., EM RECuRERAÇÃO JUDICIAL 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 

GALVÃO PARTICIPAÇãES S.A.,. EM RECUPERAÇÃO. JUDICIAL 

Nome: 
Cargo: 

[Zozimo De Oliveira Carneiro] 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA r VARA 
EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO CAPITAL 

Processo n.Q 009371549.2015.8 9.0001 

TRADEPER FERRO E AÇO LTDA., já devidamente 

qualificada no processo sob o número em epígrafe, de RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, movida por GALVÃO ENGENHARIA SIA. também já qualificada, 

vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de seu 

procurador e advogado que esta subscreve. REQUERER a juntada do incluso 

Substabeiecimento sem reserva de poderes, para que surta seus regulares 

efeitos. nos termos da lei (doc. anexo). 

Por derracfeiro, cequer-se a exclusão dos advogados 
habilitadas na feitn nÃrmrinrindr 	r ni içirlir 	ct he 1,-eLior-ir,/^ 

f- •.1...1 	 / 

L4 	LU 1 	t è , 	 , 

Centro, Santo André-SP, CEP 09020-000, sob pena de nulidade, 

Outubro de 2016, 

Termos em que.. 

Pede deferimento. 

De Sorocaba/SP 	10 de ..1a0eiro Capita!, 04 de 

FERNANDO CA LOS LOPES PEREIRA 
OAB SP 14.715 

• tkeRricia Rudo'.f tatIltr•rtès'.4;)0 • ed;iie hitstel,”kts "J14- 216 ewn•e cos vtvza • soro•::.•f on:5P • CEP 

70,15,32t 7.7442 / 21'n -1303 • wv•-,.•:.pereirebuen. 	pc'e;ràkmnõ.àdv;i4,11141.:mri 



SUBSTABELEVMENTO 

Substabeleça, SEM RESERVA DE PODERES,  no pessoa de LEANDRO PICOLO, 

advüçiado, reguicarme;nle icrito no OAB/SP sob ri' 187.608. com  escritório 

profissional à Rua Gerlrudes d Limo, n.Q 238, Sola I i, Centro, Santo André-SP, 

CEP 09020-000, os poderes a mim confcios por TRADEFER FERRO E AÇO LTDA., 

na AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob o rt )̀  0093715-69,2015.8.19,0001, que 

tem como recuperando GALVÃO ENGENHARIA 5/A, em trômite perante a 7° 

Vara Empresarial aa Rio de Janeiro Capital. 

Sorocoba (SP), 03 	k.itk,3bro de 20) 6 . 

FERNANDO A•OS.-1-OPES-PER El RA 

()A /SP 154/15 
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FABIÃO & MOREIRA LIMA ADVOGADOS 

Paulo Sérgio dc Araújo e Silva Fabiào 
	

Rua da Quitanda. 60— 3 andar 
Jose Henrique F3arbosa Moreira Lima Neto 

	
Rio de Janeiro - R,1 

Havia Maria Figueiredo Teixeira Ribeiro 
	

lrasil — CEP 20.011-030 
Gustavo Poli() Ramos Rocha 

	
Tel +55 213553-171(1 

Pedro Henrique Pittella de Souza Leite 
	

Fax 1552] 3553-1709 

Pedro Costa Simão 
	

wwwfmlaw.corn.hr  
Cícero Lameirinhas Longo 
Ana Cristina Grau Gameleira Werneek 

Roberta Pelagio de Freitas Oliveira  
Maria% Catolina Stliavo Coulinho 

Ricardo Mafra Treu 
Leandro Alves Leal 

Thiago Paranhos 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo n° 0093715-69.2015.8.19.0001 

FLOWSERVE DO BRASIL LTDA., já qualificada nos autos da 

Recuperação Judicial das sociedades GALVÃO ENGENHARIA S.A. e GALVÃO 

PARTICIPAÇÕES S.A., vem, por seus advogados, informar que está de acordo 

com o pedido de convocação de nova Assembleia de Credores formulado às 

fls. 13.519/13.524, na forma do art. 35, 1, "a"(  da Lei n° 11.101/05. 

1. Nesse sentido, a FLOWSERVE ratifica integralmente as razões 

apresentadas pela credora PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS. 

2. Com efeito, impressiona o descaso das Recuperandas em cumprir 

os prazos estipulados no Plano de Recuperação Judicial, que, recorde-se, 

foi aprovado precisamente em razão da expectativa de que certos ativos 

seriam alienados a tempo e modo e seus recursos já verteriam aos credores. 

3. Como bem apontado pela citada credora, o Plano de Recuperação 

previa a alienação do ativo CAB Ambiental via leilão, no prazo máximo de 
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/1.gMc.Á 
FABIÃO & MOREIRA LIMA ADVOGADOS 

GO (sessenta) dias contados da homologação e pelo valor mínimo de R$ 

600.000.000,00 (seiscentos milhões). 

4. Todavia, já se_passou mais de 1 (um) ano  desde a homologação 

do Plano e  25  Recuperandas ainda não procederam à alienação daquele 

ativo: após dois leilões frustrados e a expressa solicitação de 

esclarecimentos pelo Ministério Público, as Recuperandas inicialmente 

mantiveram postura evasiva, depois propuseram a credores financeiros um 

mecanismo de dação em pagamento sequer previsto no Plano e, até hoje, 

nada ocorreu, enquanto a CAB Ambiental vem se deteriorando a cada dia 

por força de decisões judiciais e intervenções administrativas. 

5. O cenário que se apresenta, portanto, vem apenas corroborar 

a inviabilidade da recuperação proposta: as Recuperandas, que já não 

haviam efetivamente se comprometido a pagar qualquer centavo aos seus 

credores - já que propuseram a quitação de seu passivo independentemente 

dos recursos obtidos -, agora descumprem até mesmo a sua única real 

obrigação de alienar os ativas discriminados no modo e prazo estipulados. 

6. Diante desse cenário, ressaltando a gravidade da situação 

instaurada em prejuízo a toda a massa de credores, a FLOWSERVE reitera 

a sua concordância com o pedido de convocação de nova Assembleia Geral, 

a fim de que possam os credores deliberar, inclusive, sabre a convolação 

desta recuperação judicial em falência. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 016 

JOSÉ HENRI RÊOS OREIRA LIMA NETO 

OAB%RJ 83.795 

PEDRO COSTA SIMEÃO 

OAB/RJ 1r7.230 
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Alvaroz & Marsal do Brasli Ltda. 

Rua Surubim, 577- 96  andar • Rrooklin hiovo 
04571-050 - Sao Paulo - SP, Bruni 

Phone: +66 11 6106 6500 
Fax: +55 11 5506 4059 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7' VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

é-  

Processo n. 0093715-69.2015.8.19.0001 

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPR 	O BRASIL LTDA., 

nomeada Administradora judicial por esse M. juizo nos aut s 	processo de Recuperação 

judicial de GALVÃO ENGENHARIA S.A. (em recuperação judi ai) e GALVÃO PARTICIPAÇÕES 

S.A. (em recuperação judicial), vem, respeitosamente, a resença de Vossa Excelência, em 

cumprimento ao disposto no art. 22, II, "c" da Lei n. 1 01/2005, requerer a juntada do anexo 

contendo o oitavo Relatório Mensal de Ativida s das Recuperandas com informações 

contábeis, financeiras, econOtnicas e sobre o cump ento do plano de recuperação judicial das 

empresas até o mês de julho de 2016. 

l'ermos em que 

pede deferimento. 

960,oh 	

Rio de janeiro, 17 de outubro de 2016. 

ALVAREZ & MRSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA 
Eduardo cixas 

	

	 Isabel Cbristina Nielcbock 
Administradora Judicial 

Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro 	Leila Caldas Vieira da Cruz 
OAB/RJ a 71.018 	 OAB/RJ n. 90.459 

Lucas Latirti 
OAB/RJ n. 172.760 

Trading as Abarca & Mamai do Brasil Ltda. I 

www.alvarezandrnarsaLcom 
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Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2016. 

MM. Juízo da 79  VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

Prezado Dr. Juiz, 

Em consonância com o disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 22 da Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005, a ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial 
nomeada ("A&M" ou "Administradora Judicial"), conforme Termo de Compromisso firmado em 30 de março 
de 2015, submete a apreciação de V.Exa., o Relatório Mensal de Atividades ("RMA") com informações até o 
mês de julho de 2016, com informações contábeis, financeiras e econômicas das empresas GALVÃO 
ENGENHARIA S/A - GESA E GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A — GALPAR (juntas "GALVÃO" ou 
"Recuperandas"). 

As informações analisadas nesse RMA foram entregues pelas próprias Recuperandas, sendo destas a 
responsabilidade pela acuracidade e exatidão das mesmas. Assim, o objetivo desse relatório é informar aos 
interessados sobre o andamento das atividades das empresas em recuperação. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Atenciosamente, 

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. 
Administrador Judicial 
Eduardo Seixas 
Sócio 

ALVAREZ & MARSAL 	 2 
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PRINCIPAIS EVENTOS NO PERÍODO 

Ao longo dos meses de junho a outubro, ocorreram os seguintes eventos relevantes para o 
Grupo Gaivão 

> Realizados estudos para participação de concorrência no Estado de São Paulo — DER / SP. 

> Inicio de prospecção de obras privadas. 

> Conclusão da obra do Corredor Inajar, referente ao projeto "CONSORCIO MOBILIDADE SP" do 
backlog da GESA em junho. 

> Conclusão da obra Metrô Linha 5 em julho. 

> Conclusão da obra de Bonsucesso Carioca em julho. 

> Em 13 de julho de 2016, a Gaivão Engenharia apresentou no Congresso Nacional uma proposta 
para evitar a perda da concessão do trecho da BR-153 entre Anápolis (GO) e Aliança do 
Tocantins (TO). A apresentação já foi clisponibilizada no RMA 07. 

> Emissão das debêntures em 03.06.16. 

> Inicio da correção monetária das Debêntures e Notas Promissórias, em 02 de setembro de 
2016. 

> Pagamento do saldo remanescente dos credores trabalhistas até 21.09.16. 

> Inicio do envio das Notas Promissórias aos credores em 03 de outubro de 2016 

ALVAREZ & MAR SAL 
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