ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3
OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta - BOVESPA: OGSA3
Fato Relevante
– Ordem Judicial de Bloqueio de Contas –
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
(Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (Bovespa:
OGSA3; OTC: OXPRY) (respectivamente, “OGpar” e “OGX”, e, quando em conjunto, “Companhias”), nos
termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informam ao
mercado e a seus acionistas que, em 04 de outubro de 2016, por ordem do Juízo da 6ª Vara de Execuções
Fiscais Federais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi ordenado o bloqueio online de determinadas
contas de titularidade da OGX até o montante equivalente a R$5.910.378,97.

Tal fato decorre de ação de execução fiscal movida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis

(“ANP”)

em

face

da

OGX,

referente

ao

Documento

de

Fiscalização

nº

808.112.1233.319213, que teve como objeto a apuração de não-conformidades observadas em inspeção
do sistema de medição da produção no FPSO OSX-1, realizada no período de 08 a 09 de maio de 2012.

Em que pese a OGX não ter obtido êxito em afastar as irregularidades apontadas pela ANP em âmbito
administrativo, no entendimento das Companhias, não deve ser concedido tratamento privilegiado ao
crédito da ANP, tendo em vista que a OGX encontra-se em recuperação judicial. Assim, a OGX apresentou
habilitação retardatária de crédito perante o Juízo em que tramita o processo de recuperação judicial,
requerendo a inclusão do crédito em questão no quadro geral de credores, tendo em vista que a sanção
aplicada pela ANP se originou de fato ocorrido no mês de maio de 2012, ou seja, antes do pedido de
recuperação judicial.

As Companhias irão manter seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento deste
assunto.
Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem,
entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente
resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de
expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os
resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas
neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou
empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e
tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais
detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais.
Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para a tomada de decisão de
investimento.
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