
 

DOMMO ENERGIA S.A. 
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05 

NIRE 33.300.304.398 
Companhia Aberta – B3: DMMO3 

 
Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 

dia 26 de novembro de 2018, às 11:00 horas, conforme Edital de Convocação 
 
 

Senhores Acionistas,  
 
A Administração da Dommo Energia S.A. (“Companhia” ou “Dommo”), nos termos da 
legislação pertinente e do Estatuto Social da Companhia, objetivando atender aos 
interesses da Companhia, vem propor a V.Sas. que deliberem, em Assembleia Geral 
Extraordinária, sobre os seguintes itens constantes da Ordem do Dia: 
 
(a) Aprovar a incorporação de ações da Óleo e Gás Participações S.A. pela 
Companhia: 
 
O Plano de Recuperação Judicial da Companhia, aprovado pelos credores em assembleia 
geral de credores realizada em 03 de junho de 2014 e homologado pelo juízo competente 
em 13 de junho de 2014 (“Plano de Recuperação”) prevê, como passo final da 
reestruturação, a incorporação da Óleo e Gás Participações S.A. (“OGPar” e, em conjunto 
com a Dommo, “Companhias”) pela Dommo (“Incorporação de Ações”). 
 
A administração da Companhia propõe a aprovação da proposta de incorporação de ações 
da OGPar pela Dommo, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações 
de emissão da OGPar pela Companhia (“Protocolo” e “Incorporação de Ações”). As 
informações relativas à Incorporação de Ações indicadas no artigo 20-A da Instrução CVM 
481/2009 (“ICVM 481”) constam do Anexo I à presente proposta. 
 
Nos termos do artigo 227, §1º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), a 
Assembleia Geral da incorporadora, se aprovar o Protocolo, deverá autorizar o aumento de 
capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante a versão do seu patrimônio 
líquido. 
 
Nesse sentido, caso aprovada a Incorporação de Ações, será autorizado o aumento do 
capital social da Dommo em valor correspondente ao indicado no Laudo de Avaliação 
(conforme abaixo definido), e proporcional à participação acionária detida pelos acionistas 
da OGPar, em R$ 92.907.009,82 (noventa e dois milhões, novecentos e sete mil, nove 
reais e oitenta e dois centavos), a ser subscrito e integralizado pelos administradores da 
OGPar, em benefício de seus acionistas, mediante a versão do patrimônio líquido da 
OGPar, com a emissão de 34.954.861 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e 
quatro mil e oitocentas e sessenta e uma) novas ações ordinárias pela Dommo, calculadas 
com base na relação de troca estabelecida no Protocolo.  



 

 
Dessa forma, o capital social da Dommo passará de R$ 10.157.770.020,36 (dez bilhões, 
cento e cinquenta e sete milhões, setecentos e setenta mil e vinte reais e trinta e seis 
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 2.665.444.020 (dois 
bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e 
vinte) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para 
R$ 10.250.677.030,18 (dez bilhões, duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e setenta e 
sete mil e trinta reais e dezoito centavos), dividido em 2.700.398.881 (dois bilhões, 
setecentos milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentas e oitenta e uma) ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 
Nos termos do parágrafo único do artigo 20-A da ICVM 481, a Companhia fica dispensada 
de prestar as informações descritas no Anexo 14 da ICVM 481, tendo em vista se tratar de 
aumento de capital decorrente de operação de incorporação de ações. 
 
Fica ainda consignado que, caso aprovado pela assembleia geral de acionistas da OGPar e 
nos termos do artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado, a Companhia ficará 
dispensada de, neste momento, aderir ao segmento de governança corporativa do Novo 
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”) em virtude da Incorporação de Ações, 
podendo, no entanto, vir a aderir a tal segmento oportunamente, a critério de sua 
administração e acionistas. 
 
Ainda, conforme disposto no artigo 252, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, será 
garantido o direito de retirada aos acionistas da Companhia que dissentirem ou se 
abstiverem da deliberação de Incorporação de Ações, ou não comparecerem à Assembleia 
Geral, conforme o caso, e que manifestarem expressamente sua intenção de exercer o 
direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata da 
Assembleia Geral que aprovar a Incorporação de Ações. As informações relativas ao direito 
de recesso previstas no artigo 20 da ICVM 481 estão previstas no Anexo II à presente 
Proposta. 
 
(b) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de emissão 
da Óleo e Gás Participações S.A. pela Companhia: 
 
Após discussões entre as administrações das Companhias, estas celebraram, em 25 de 
outubro de 2018, o Protocolo, cuja cópia consta do Anexo III à presente Proposta. 
 
Considerando o previsto no Plano de Recuperação, os esclarecimentos prestados na 
presente Proposta e, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a administração da 
Companhia propõe a aprovação dos termos e condições do Protocolo, em sua 
integralidade. 
 
(c) Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., como 
empresa responsável pela avaliação das ações de emissão da OGPar a serem 
incorporadas pela Companhia: 



 

 
Em conformidade com a legislação vigente, a administração da Companhia propõe que 
seja ratificada a nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial 
Ltda., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
do Passeio, nº 62, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.281.922/0001-70 (“Empresa 
Avaliadora”) como empresa responsável pela avaliação das ações de emissão da OGPar a 
serem incorporadas pela Companhia pelo seu valor de mercado, pela metodologia de 
média aritmética ponderada das cotações diárias (ponderada pelo volume) das ações em 
bolsa, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data-base de 30 de setembro de 2018 
consubstanciada no laudo de avaliação por ela elaborado (“Laudo de Avaliação”). As 
informações sobre a Empresa Avaliadora exigidas pelo artigo 21 da Instrução CVM 
481/2009 (“ICVM 481”) estão indicadas no Anexo IV à presente Proposta. 
 
(d) Aprovar o Laudo de Avaliação das ações da OGPar: 
 
Segundo o artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, que estabelece a necessidade de 
aprovação do Laudo de Avaliação pela Assembleia Geral, a administração da Companhia 
propõe a aprovação do Laudo de Avaliação com data-base de 30 de setembro de 2018 
elaborado pela Empresa Avaliadora, cuja cópia consta anexa ao Protocolo. 
 
(e) Autorizar os administradores a praticarem os atos necessários para a 
implementação da Incorporação: 
 
No caso de aprovação da Incorporação de Ações na Assembleia Geral, a administração da 
Companhia propõe que os administradores fiquem autorizados a praticar todos e 
quaisquer atos que se façam necessários para a implementação da Incorporação de 
Ações. 
 
(f) Aprovar a emissão de bônus de subscrição: 
 
A administração da Companhia propõe que seja aprovada a emissão de Bônus de 
Subscrição a serem atribuídos aos acionistas da OGPar como vantagem adicional às ações 
emitidas por conta da Incorporação de Ações, em decorrência do disposto na Cláusula 
10.4 do Plano de Recuperação. 
 
Os Bônus de Subscrição terão as seguintes principais características:  
 
(i) número de bônus a serem emitidos: será emitido 1 (um) bônus de subscrição para 
cada ação da Companhia emitida na Incorporação de Ações, ou seja, serão emitidos 
34.954.861 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e 
sessenta e um) bônus de subscrição aos acionistas da OGPar;  
(ii) preço de emissão: “não aplicável”, pois os bônus de subscrição serão emitidos como 
vantagem adicional atribuída às ações emitidas na Incorporação de Ações;  
(iii) número de ações a serem emitidas no caso de exercício do bônus: cada bônus de 
subscrição dará ao seu titular o direito de subscrever 11,58808293129 ações ordinárias da 



 

Companhia, sendo que tal proporção deverá ser ajustada em caso de desdobramento, 
grupamento, bonificação ou qualquer outro evento que resulte em alteração do número 
de ações em que se divide o capital social da Dommo sem modificação de seu patrimônio 
líquido;  
(iv) preço de exercício: R$ 2,0556963041 por ação subscrita, corrigido pela variação do 
IGP-M desde 17 de outubro de 2018 até a data de exercício;  
(v) critério para determinação do preço de exercício: o preço de exercício por ação foi 
determinado em função do disposto na Cláusula 10.4 do Plano de Recuperação Judicial da 
Companhia e consiste no equity value da Companhia estimado em US$ 1.500.000.000,00 
(um bilhão e quinhentos milhões de dólares norte-americanos) convertido em moeda 
corrente nacional com base na cotação de fechamento da taxa de venda de câmbio de 
Reais por Dólares dos Estados Unidos da América, disponível no SISBACEN – Sistema de 
Informações do Banco Central do Brasil, transação PTAX-800, opção 5, cotações para a 
contabilidade, moeda 220, mercado livre, em 17 de outubro de 2018, equivalente a 
R$ 5.551.200.000,00 (cinco bilhões, quinhentos e cinquenta e um milhões e duzentos mil 
reais), dividido pelo número de ações subscritas em caso de exercício dos bônus;  
(vi) prazo para exercício dos bônus de subscrição: até 5 (cinco) anos a contar da data de 
sua emissão, observado que o exercício deverá se dar sempre em uma das janelas de 
exercício, que ocorrerá dentro dos 15 (quinze) dias posteriores a uma divulgação de 
informações financeiras trimestrais da Companhia;  
(vii) direito das ações subscritas: as ações subscritas farão jus ao recebimento integral de 
todos os benefícios, inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a 
ser declarados pela Companhia;  
(viii) Forma de pagamento das ações resultantes do exercício dos bônus: à vista, no ato 
do exercício do bônus de subscrição;  
(ix) restrição à negociação: as ações subscritas em virtude do exercício dos bônus de 
subscrição não poderão ser negociadas em bolsa de valores enquanto tais ações não 
estiverem integralizadas;  
(x) direito de preferência dos atuais acionistas: os atuais acionistas da Companhia não 
farão jus ao direito de preferência na subscrição dos bônus de subscrição, tendo em vista 
(1) que a emissão é feita como vantagem adicional às ações emitidas no contexto da 
Incorporação de Ações, hipótese em que o direito de preferência é expressamente 
excluído nos termos do artigo 252, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações; e (2) a 
previsão nos Planos de Recuperação Judicial da Companhia e da OGPar, que garantiram 
que tais bônus seriam emitidos e entregues aos acionistas da OGPar quando da aprovação 
da Incorporação de Ações; e  
(xi) percentual de diluição potencial resultante da emissão: 13,0434782609% 
 
As informações requeridas pelo artigo 15 da ICVM 481 constam do Anexo V à presente 
Proposta. 
 
ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NESTA ASSEMBLEIA: 
 



 

Para participar da Assembleia, os Acionistas deverão comparecer, pessoalmente ou 
representados por procurador, no local e horário da Assembleia, nos termos do respectivo 
Edital de Convocação, munidos dos seguintes documentos: 
 
(a)  Acionista Pessoa Física:  
 
(i)  Documento de identidade do Acionista;  
  
(ii)  Comprovante atualizado do agente custodiante das ações da Companhia, contendo 
a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 (dois) dias úteis antes da 
realização da Assembleia Geral; e  
 
(iii)  Em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) adiante.  
 
(b)  Acionista Pessoa Jurídica:  
 
(i)  Documento de identidade do representante legal ou procurador presente;  
 
(ii)  Comprovante atualizado do agente custodiante das ações da Companhia, contendo 
a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 (dois) dias úteis antes da 
realização da Assembleia Geral;  
 
(iii)  Estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente;  
 
(iv)  Documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do 
representante legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso;  
 
(v)  Se representado por procurador, a documentação do item (c) adiante; e  
 
(vi)  Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em 
relação ao seu administrador relatados no item iv acima.  
 
(c)  Acionistas representados por procurador: 
 
Caso o Acionista prefira ser representado por procurador, deverão adicionalmente ser 
apresentados os seguintes documentos:  
 
(i)  Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de um ano da data de 
realização da Assembleia, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º da Lei 
6.404/76). O procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, 
instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os 
condôminos. Nos termos do Processo CVM RJ2014/3578, fica, ainda, admitido que os 
acionistas pessoas jurídicas sejam representados por meio de seus representantes legais 
ou através de mandatários devidamente constituídos; e  
 



 

(ii)  Documento de identidade do Procurador.  
 
Os documentos de Acionistas expedidos no exterior deverão ser notarizados por tabelião 
público devidamente habilitado para este fim, legalizados em consulado e traduzidos para 
o português por tradutor juramentado. 
 
No caso de documentos emitidos por países signatários da Convenção sobre a Eliminação 
da Exigência de Legalização de Documentos Públicos (“Convenção da Apostila”), de 5 de 
outubro de 1961, a legalização diplomática ou consular anterior a 14 de agosto de 2016 
deverá ser mandatoriamente substituída, a partir de 14 de fevereiro do 2017, pela 
aposição de apostila, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 228, de 
22 de junho de 2016. 
 
A Companhia, visando facilitar a organização dos trabalhos, solicita que a documentação 
acima seja enviada com até 2 dias úteis de antecedência da realização da Assembleia, por 
portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o documento físico deve ser trazido no 
dia da Assembleia) dirigidos aos endereços abaixo. Entretanto, a Companhia reforça que o 
envio prévio da documentação visa somente dar agilidade ao processo, não sendo 
condição necessária para a participação nesta Assembleia: 
 
Envio de Documentos Físicos: 
A/C: Departamento Jurídico e de Relação de Investidores da Dommo Energia 
Rua Lauro Müller nº116, 38º Andar, Sala 3802 - Botafogo 
Rio de Janeiro – RJ 
CEP 22290-160 
 
Envio de Documentos por e-mail: 
Favor indicar no assunto: Documentos AGE Dommo Energia – 26/11/2018 
E-mail: ri@dommoenergia.com.br 
 
Por fim, a Companhia esclarece que esta Proposta da Administração, bem como o Edital 
de Convocação da referida Assembleia estão disponíveis nos sites da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) 
e da Companhia (www.dommoenergia.com.br). 
 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018 
 
 

Roderick Learoyd Fraser 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 

Eduardo Yuji Tsuji 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 



 

ANEXO I 
 

Informações relativas à incorporação de ações 
(Conforme Anexo 20-A da ICVM 481) 

 
1. Protocolo e justificação da operação, nos termos dos Arts. 224 e 225 da 
Lei nº 6.404, de 1976 
 
O Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de emissão da Óleo e Gás 
Participações S.A. pela Dommo Energia S.A. encontra-se no Anexo III à presente 
Proposta. 
 
2. Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do 
direito de voto ou a transferência de ações de emissão das sociedades 
subsistentes ou resultantes da operação, arquivados na sede da companhia ou 
dos quais o controlador da companhia seja parte 
 
Não há. 
 
3. Descrição da operação, incluindo: 
 
a. Termos e condições 
 
A Incorporação de Ações consiste no último passo da reestruturação financeira pela qual 
passam a Companhia e a OGPar, permitindo o nivelamento dos stakeholders em uma 
mesma companhia e conferindo a todos os acionistas acesso ao mercado de capitais, por 
meio de uma companhia detentora de ativos e fonte de recursos, com maior liquidez, com 
a possibilidade de negociarem suas ações e monetizá-las conforme entenderem adequado, 
bem como participarem igualitariamente de eventual valorização dos ativos, conforme 
previsto nos Planos de Recuperação Judicial de ambas as companhias, que foram 
aprovados pelos credores em assembleias gerais de credores realizadas em 03 de junho 
de 2014 e homologados pelo juízo competente em 13 de junho de 2014 (“Planos de 
Recuperação”). 
 
A Incorporação de Ações acarretará em importante redução de custos e despesas, uma 
vez que a OGPar, ao se tornar subsidiária integral da Dommo terá seus custos ainda mais 
reduzidos, inclusive com a saída do segmento do Novo Mercado da B3 e eventual 
cancelamento de registro de companhia aberta, portanto, gerando benefícios financeiros e 
comerciais para ambas as companhias e seus acionistas. 
 
A relação de substituição decorre do quanto previsto nos Planos de Recuperação, o que foi 
expressamente ratificado pelos acionistas da OGPar em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 21 de agosto de 2017, de modo que os acionistas da OGPar tenham 
exatamente o mesmo percentual que a OGPar tem na Dommo previamente à 
Incorporação de Ações.  



 

 
A Incorporação de Ações será implementada tendo como base o Laudo de Avaliação 
(anexo ao Protocolo na forma do Anexo III à presente Proposta) que determinou a 
avaliação das ações de emissão da OGPar a serem incorporadas pela Companhia pelo seu 
valor de mercado, pela metodologia de média aritmética ponderada das cotações diárias 
(ponderada pelo volume) das ações em bolsa, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à 
data-base de 30 de setembro de 2018. 
 
Em razão da Incorporação de Ações, o capital social da Companhia será aumentado em 
R$ 92.907.009,82 (noventa e dois milhões, novecentos e sete mil, nove reais e oitenta e 
dois centavos), com a emissão de 34.954.861 (trinta e quatro milhões, novecentos e 
cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e um) ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, passando, portanto, para R$ 10.250.677.030,18 (dez 
bilhões, duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e setenta e sete mil e trinta reais e 
dezoito centavos), dividido em 2.700.398.881 (dois bilhões, setecentos milhões, trezentos 
e noventa e oito mil, oitocentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais 
e sem valor nominal.  
 
Não obstante, a aprovação da Incorporação de Ações pelos acionistas da Companhia 
ficará condicionada à aprovação, pelos acionistas minoritários da OGPar, da dispensa da 
obrigação da Dommo de aderir ao Novo Mercado, nos termos do artigo 46 do 
Regulamento do Novo Mercado.  
 
b. Obrigações de indenizar: 
 
i. Os administradores de qualquer das companhias envolvidas 
 
Não há.  
 
ii. Caso a operação não se concretize 
 
Não há. 
 
c. Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das 
sociedades envolvidas ou resultantes, antes e depois da operação 
 
A implementação da Incorporação de Ações não resultará em nenhuma modificação aos 
direitos, vantagens e restrições aos detentores das ações da Companhia e da OGPar, 
tendo em vista que as ações ordinárias da Companhia a serem atribuídas aos acionistas da 
OGPar, em substituição às ações ordinárias de emissão da OGPar de que são titulares, 
terão os mesmos direitos atribuídos às ações da Companhia então existentes, e 
participarão integralmente de todos os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de 
capital que vierem a ser declarados pela Dommo a partir da realização da Incorporação de 
Ações. 
 



 

Abaixo consta um comparativo dos direitos atribuídos às ações de emissão de cada uma 
das companhias anteriormente à Incorporação de Ações: 
 

 Dommo OGPar 
Direito a Dividendos: Aos acionistas estão 

assegurados dividendos 
e/ou juros sobre capital 
próprio, que somados 
correspondam, no mínimo, 
a 0,001% do lucro líquido 
do exercício da Companhia, 
ajustado nos termos da 
legislação societária.

Aos acionistas estão 
assegurados dividendos 
e/ou juros sobre capital 
próprio, que somados 
correspondam, no mínimo, 
a 0,001% do lucro líquido 
do exercício da Companhia, 
ajustado nos termos da 
legislação societária 

Direito a Voto: Pleno Pleno 
Descrição do Voto Restrito: Não há. Não há. 
Conversibilidade: Não. Não. 
Condição de 
Conversibilidade e efeitos 
sobre o capital social: 

Não aplicável. Não aplicável. 

Direito a Reembolso de 
Capital: 

Sim. Sim. 

Descrição das 
características do 
reembolso de capital: 

Direito de Recesso: os 
acionistas que dissentirem 
de certas deliberações 
tomadas em assembleia 
geral poderão retirar-se da 
Companhia, mediante 
reembolso do valor de suas 
OGPar. O programa de 
Americ 
patrimonial, considerados 
os termos e exceções 
previstos na Lei das 
Sociedades por Ações. 
Resgate: de acordo com a 
Lei das Sociedades por 
Ações, as ações da 
Companhia podem ser 
resgatadas mediante 
determinação dos 
acionistas 
em assembleia geral 
extraordinária que 
representem, no mínimo, 
50% do capital social da 

Direito de Recesso: os 
acionistas que dissentirem 
de certas deliberações 
tomadas em assembleia 
geral poderão retirar-se da 
Companhia, mediante 
reembolso do valor de suas 
ações com base no seu 
valor 
patrimonial, considerados 
os termos e exceções 
previstos na Lei das 
Sociedades por Ações. 
Resgate: de acordo com a 
Lei das Sociedades por 
Ações, as ações da 
Companhia podem ser 
resgatadas mediante 
determinação dos 
acionistas 
em assembleia geral 
extraordinária que 
representem, no mínimo, 
50% do capital social da 



 

Companhia. 
Liquidação: no caso de 
liquidação da Companhia, 
os acionistas receberão os 
pagamentos relativos a 
reembolso do capital, na 
proporção de suas 
participações no capital 
social, após o pagamento 
de todas as obrigações da 
Companhia. 

Companhia. 
Liquidação: no caso de 
liquidação da Companhia, 
os acionistas receberão os 
pagamentos relativos a 
reembolso do capital, na 
proporção de suas 
participações no capital 
social, após o pagamento 
de todas as obrigações da 
Companhia. 

Restrição à circulação: Não. Não. 
Descrição da restrição: Não aplicável. Não aplicável. 
Resgatável: Não. Não. 
Condições para alteração 
dos direitos assegurados 
por tais valores mobiliários: 

De acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, nem 
o nosso Estatuto Social 
nem tampouco as 
deliberações adotadas 
pelos acionistas da 
Companhia em assembleias 
gerais, podem privar os 
acionistas dos seguintes 
direitos: (i) direito a 
participar na distribuição 
dos lucros; (ii) direito a 
participar, na proporção da 
sua participação no capital 
social, na distribuição de 
quaisquer ativos 
remanescentes na hipótese 
de liquidação da 
Companhia; (iii) direito de 
preferência na subscrição 
de 
ações, debêntures 
conversíveis em ações ou 
bônus de subscrição, 
exceto 
em determinadas 
circunstâncias previstas na 
Lei das Sociedades por 
Ações; (iv) direito de 
fiscalizar, na forma prevista 
na Lei das Sociedades por 

De acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, nem 
o nosso Estatuto Social 
nem tampouco as 
deliberações adotadas 
pelos acionistas da 
Companhia em assembleias 
gerais, podem privar os 
acionistas dos seguintes 
direitos: (i) direito a 
participar na distribuição 
dos lucros; (ii) direito a 
participar, na proporção da 
sua participação no capital 
social, na distribuição de 
quaisquer ativos 
remanescentes na hipótese 
de liquidação da 
Companhia; (iii) direito de 
preferência na subscrição 
de 
ações, debêntures 
conversíveis em ações ou 
bônus de subscrição, 
exceto 
em determinadas 
circunstâncias previstas na 
Lei das Sociedades por 
Ações; (iv) direito de 
fiscalizar, na forma prevista 
na Lei das Sociedades por 



 

Ações, a gestão dos 
negócios sociais; e (v) 
direito de retirar-se da 
Companhia nos casos 
previstos na Lei das 
Sociedades por Ações. 

Ações, a gestão dos 
negócios sociais; e (v) 
direito de retirar-se da 
Companhia nos casos 
previstos na Lei das 
Sociedades por Ações. 

 
d. Eventual necessidade de aprovação por debenturistas ou outros credores 
 
Não há. 
 
e. Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, 
em caso de cisão 
 
Não aplicável. 
 
f. Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de 
valores mobiliários 
 
Não aplicável. 
 
4. Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se 
refere a eventos societários específicos que se pretenda promover 
 
Após a consumação da Incorporação de Ações, a OGPar se tornará uma subsidiária 
integral da Dommo. As empresas continuarão a se dedicar às suas atividades, sem 
qualquer efeito adverso para suas operações. O registro de companhia aberta da OGPar 
será mantido após a Incorporação de Ações, em um primeiro momento até ulterior 
deliberação de cancelamento. Com a consumação da Incorporação de Ações, as ações de 
emissão da OGPar deixarão de ser negociadas no segmento do Novo Mercado da B3 e o 
programa de “American Depositary Receipts” (ADR) da OGPar será cancelado. 
 
5. Análise dos seguintes aspectos da operação: 
 
a. Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) Sinergias, 
(ii) Benefícios fiscais; e (iii) Vantagens estratégicas 
 
A Incorporação de Ações se insere no contexto do último passo da reestruturação 
financeira pela qual passam as Companhias, permitindo o nivelamento dos stakeholders 
em uma mesma companhia e confere a todos os acionistas acesso ao mercado de 
capitais, por meio de uma companhia detentora de ativos e fonte de recursos, com maior 
liquidez, com a possibilidade de negociarem suas ações e monetizá-las conforme 
entenderem adequado, bem como participarem igualitariamente de eventual valorização 
dos ativos, conforme previsto nos Planos de Recuperação. 
 



 

A Incorporação de Ações acarretará em importante redução de custos e despesas, uma 
vez que a OGPar, ao se tornar subsidiária integral da Companhia terá seus custos ainda 
mais reduzidos, inclusive com a saída do segmento Novo Mercado da B3 e eventual 
cancelamento de registro de companhia aberta, portanto, gerando benefícios financeiros e 
comerciais para ambas as companhias e seus acionistas. 
 
Ainda, a operação de Incorporação de Ações, como estruturada, permitirá o cumprimento 
da legislação e propiciará o atendimento aos requisitos legais para a manutenção da 
suspensão dos tributos incidentes na importação de equipamentos por parte da Dommo 
no âmbito do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens 
Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural 
– REPETRO. 
 
b. Custos 
 
A Companhia estima que o valor de custos e despesas para a efetivação da Incorporação 
de Ações, incluindo os custos para realização e publicação dos atos societários e despesas 
com honorários de avaliadores e demais profissionais contratados, será de 
aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
c. Fatores de risco 
 
A Incorporação de Ações visa a integrar os negócios da Companhia e da OGPar, 
implementando o disposto nos Planos de Recuperação e aproveitando as sinergias obtidas 
com essa integração. Porém, a Incorporação de Ações está sujeita à aprovação, pelos 
acionistas minoritários da OGPar, da dispensa da obrigação da Dommo de aderir ao Novo 
Mercado, nos termos do artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado. Assim, caso os 
acionistas minoritários da OGPar não aprovem referida dispensa na Assembleia Geral da 
OGPar (ou em outra assembleia geral que seja convocada com tal finalidade), de forma 
que a condição precedente não seja cumprida, as demais deliberações da ordem do dia da 
Assembleia Geral da OGPar, inclusive a aprovação da Incorporação de Ações, serão 
retirados de pauta e não serão votadas, de modo que a Incorporação de Ações não se 
efetivará. 
 
Tendo em vista que a OGPar não possui atividades operacionais, a administração da 
Companhia não antevê qualquer fator de risco relevante advindo da Incorporação de 
Ações. 
 
d. Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas 
que poderiam ter sido utilizadas para atingir os mesmos objetivos, indicando as 
razões pelas quais essas alternativas foram descartadas 
 
Não aplicável, tendo em vista ser a alternativa prevista e aprovada nos Planos de 
Recuperação. 
 



 

e. Relação de substituição 
 
A relação de substituição decorre do quanto previsto nos Planos de Recuperação, o que foi 
expressamente ratificado pelos acionistas da OGPar em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 21 de agosto de 2017, no sentido que os acionistas da OGPar tenham 
exatamente o mesmo percentual que a OGPar tem na Dommo previamente à 
Incorporação de Ações.  
 
Em linha com o exposto acima, serão atribuídas aos acionistas da OGPar 34.954.861 
(trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e 
um) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo, 
representativas de 1,2944332630% do capital social da Dommo, permanecendo os demais 
acionistas da Dommo como titulares de 2.665.444.020 (dois bilhões, seiscentos e sessenta 
e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e vinte) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo, que passarão a ser 
representativas de 98,7055667370% do capital social da Dommo. Como consequência, os 
acionistas da OGPar receberão 1,0801817020 ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal de emissão da Dommo para cada 1 (uma) ação ordinária, nominativa, 
escritural e sem valor nominal de emissão da OGPar por eles detidas na data da 
Incorporação de Ações (“Relação de Substituição”). 
 
A Relação de Substituição deverá ser proporcionalmente ajustada em caso de 
desdobramento, grupamento, bonificação ou qualquer outro evento similar prévio à 
consumação da Incorporação de Ações, com a respectiva entrega de ações aos acionistas 
da OGPar, que resulte em alteração do número de ações em que se divide o capital social 
da OGPar ou da Dommo sem modificação de seu patrimônio líquido. 
 
As frações de ações resultantes da substituição da posição de cada acionista da OGPar 
que não se compuser com outros acionistas da OGPar de sorte a formar números inteiros, 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da Incorporação de Ações, serão reunidas e 
alienadas na B3, e o respectivo valor, sem correção e líquido de quaisquer custos 
incidentes, será pago em moeda corrente nacional aos titulares das respectivas frações, 
no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento dos recursos decorrentes da 
alienação. 
 
f. Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou 
sociedades sob controle comum: i. Relação de substituição de ações calculada 
de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976; ii. Descrição detalhada do 
processo de negociação da relação de substituição e demais termos e condições 
da operação; iii. Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) 
meses, de uma aquisição de controle ou de aquisição de participação em bloco 
de controle: (a) Análise comparativa da relação de substituição e do preço pago 
na aquisição de controle; e (b) Razões que justificam eventuais diferenças de 
avaliação nas diferentes operações; e iv. Justificativa de por que a relação de 
substituição é comutativa, com a descrição dos procedimentos e critérios 



 

adotados para garantir a comutatividade da operação ou, caso a relação de 
substituição não seja comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas 
equivalentes adotadas para assegurar compensação adequada. 
 
Não aplicável. 
 
6. Cópia das atas de todas as reuniões do Conselho de Administração, 
conselho fiscal e comitês especiais em que a operação foi discutida, incluindo 
eventuais votos dissidentes 
 
As atas das reuniões de Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Reunião do Comitê 
de Auditoria Estatutário da Companhia relativas à Incorporação de Ações encontram-se no 
Anexo I.1 a esta Proposta. 
 
Tais documentos estão, ainda, disponíveis nos sites da Companhia 
(http://dommoenergia.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br).  
 
7. Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou 
laudos de avaliação das envolvidas na operação postos à disposição do 
acionista controlador em qualquer etapa da Operação 
 
O Laudo de Avaliação da Incorporação de Ações encontra-se disponível como Anexo 3.3 
do Protocolo (Anexo III à presente Proposta). 
 
7.1. Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições 
financeiras, empresas e os profissionais que tenham elaborado os documentos 
mencionados no item 7 e as sociedades envolvidas na operação 
 
Não foram identificados quaisquer conflitos de interesse, direto ou indireto, tampouco 
qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços 
que foram prestados pela Empresa Avaliadora.  
 
8. Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades 
resultantes da operação 
 
O Estatuto Social da Companhia e da OGPar não serão por ora alterados.  
 
9. Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos 
da norma específica 
 
As demonstrações financeiras da Companhia e da OGPar usadas para os fins da operação 
têm data-base de 30 de junho de 2018 e encontram-se no Anexo I.2 a esta Proposta.  
 



 

Tais documentos estão, ainda, disponíveis nos sites da Companhia 
(http://dommoenergia.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br). 
 
10. Demonstrações financeiras pro forma elaboradas para os fins da 
operação, nos termos da norma específica 
 
Não aplicável, nos termos do artigo 10 da Instrução CVM 565/2015.  
 



 

11. Documentos contendo informações sobre as sociedades diretamente envolvidas que não sejam 
companhias abertas 
 
Não aplicável. 
  
12. Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos termos do item 15 do formulário 
de referência 
 
Item 15.1 e 15.2 do Formulário de Referência 
 
Dommo: 
 
Como consequência da Incorporação de Ações, os acionistas da OGPar passarão a deter 1,2944332630% do capital social 
da Dommo, permanecendo os demais acionistas da Dommo detentores de 98,7055667370% do capital social da Dommo, da 
seguinte forma: 
 

Acionista Nacionalidade CPF/CNPJ 
Quantidade de Ações Detidas Percentual de Participação 

Controlador AA Data Última 
Alteração ON PN Total ON PN Total 

PIMCO 
Investment 
Management 
Company LLC 

Estados 
Unidos da 
América  - 746.483.100 - 746.483.100 27,64% - 27,64% N/A N/A 21/12/2017 

OSX 3 Leasing 
Group B.V. 

Holanda 30.729.377/
0001-47 280.250.064 - 280.250.064 10,38% - 10,38% N/A N/A 28/08/2018 

Settlement 
Shareco L.P. 

Ilhas Cayman 30.265.475/
0001-70 1.157.218.411 - 1.157.218.411 42,85% - 42,85% N/A N/A 28/08/2018 

Outros - - 515.729.716 - 515.729.716 19,10% - 19,10% N/A N/A 21/12/2017 

Ações em 
Tesouraria 

- - 717.590 - 717.590 0,03% - 0,03% N/A N/A 02/02/2018 

Total - - 2.700.398.881 - 2.700.398.881 100% - 100% N/A N/A  

 
 
 
 
 
 



 

 
OGPar: 
 
Em decorrência da Incorporação de Ações, a OGPar passará a ser subsidiária integral da Dommo, da seguinte forma: 
 

Acionista Nacionalidade CPF/CNPJ 
Quantidade de Ações Detidas Percentual de 

Participação Controlador AA Data Última 
Alteração 

ON PN Total ON PN Total 
Dommo 
Energia S.A. 

Brasileira 08.926.302/
0001-05 

32.360.168 - 32.360.168 100% - 100% Sim N/A 26/11/2018 

Total - - 32.360.168 - 32.360.168 100% - 100% N/A N/A - 
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Item 15.3 do Formulário de Referência 
 
Dommo: 
 
Data da Última Alteração 26/11/2018 
Número de Acionistas Pessoas Físicas 2.944 
Número de Acionistas Pessoas Jurídicas 198 
Número de Investidores Institucionais 96 
Número total de investidores 3.238 
 
Ações em Circulação 
Ações Ordinárias em Circulação 2.699.681.291 
Ações Preferenciais em Circulação 0 
Ações em Tesouraria 717.590 
Total 2.700.398.881 
 
OGPar:  
 
Data da Última Alteração 26/11/2018 
Número de Acionistas Pessoas Físicas 0 
Número de Acionistas Pessoas Jurídicas 1 
Número de Investidores Institucionais 0 
Número total de investidores 1 
 

Ações em Circulação 
Ações Ordinárias em Circulação N/A 
Ações Preferenciais em Circulação N/A 
Ações em Tesouraria N/A 
Total N/A 
 
Item 15.4 do Formulário de Referência 
 
A administração entende que as informações prestadas nos itens 15.1 e 15.2 são 
suficientes e torna desnecessária a inclusão de um organograma. 
 
Itens 15.5, 15.6, 15.7 e 15.8 do Formulário de Referência 
 
Não sofrem alteração em decorrência da operação que se pretende aprovar. 
 
13. Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade 
envolvida na operação detidos por quaisquer outras sociedades envolvidas na 
operação, ou por pessoa vinculadas a essas sociedades, conforme definidas 
pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações 
 
Não aplicável.  
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14. Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de 
pessoas a elas vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de 
oferta pública para aquisição de ações, em derivativos referenciados em valores 
mobiliários emitidos pelas demais sociedades envolvidas na Operação 
 
Não aplicável. 
 
15. Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) 
meses pelas pessoas abaixo indicadas com valores mobiliários de emissão das 
sociedades envolvidas na operação: 
 
a) Sociedades envolvidas na operação 
 
i.  Operações de compra privadas 
 
Não há. 
 
ii.  Operações de venda privadas 
 
Não há. 
 
iii.  Operações de compra em mercados regulamentados  
 
Não há. 
 
iv.  Operações de venda em mercados regulamentados  
 
Não há. 
 
b)  Partes relacionadas envolvidas na operação 
 
i.  Operações de compra privadas 
 
Não há. 
 
ii.  Operações de venda privadas 
 
Não há. 
 
iii.  Operações de compra em mercados regulamentados  
 
Não há. 
 
iv.  Operações de venda em mercados regulamentados  
 
Não há. 
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16. Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu 
suas recomendações ao Conselho de Administração, caso a operação tenha sido 
negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM nº 35, de 2008. 
 
Não aplicável. 
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Anexo I.1 
 

Atas das reuniões de Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Reunião do Comitê de 
Auditoria Estatutário da Companhia 

 
  
 

DOMMO ENERGIA S.A. 
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05 

NIRE nº 33.3.0030439-8 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de outubro de 2018, às 15h00min, 
por meio de teleconferência, conforme previsão do art. 12, parágrafo 2º do Estatuto Social 
da Dommo Energia S.A. (“Companhia” ou “Dommo”). 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
Presentes também a totalidade dos membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, 
nos termos do art. 163, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76. 
 
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social da 
Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roderick Learoyd Fraser, que 
convidou o Sr. Mikael Martins de Lima para secretariá-lo. 
 
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a proposta, a ser submetida à assembleia 
geral de acionistas da Companhia, de aprovação do Protocolo e Justificação de 
Incorporação de Ações da Óleo e Gás Participações S.A. (“OGPar”) pela Dommo 
(“Protocolo”); (ii) a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas da 
Companhia, de ratificação da nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede 
na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.281.922/0001-70 (“Empresa Avaliadora”), como 
empresa responsável pela avaliação das ações de emissão da OGPar a serem incorporadas 
pela Companhia pelo seu valor de mercado, pela metodologia de média aritmética 
ponderada das cotações diárias (ponderada pelo volume) das ações em bolsa, nos últimos 
90 (noventa) dias anteriores à data-base de 30 de setembro de 2018 (“Avaliação das 
Ações OGPar”) consubstanciada no laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”); (iii) a 
proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas da Companhia, de ratificação 
do Laudo de Avaliação; (iv) a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas 
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da Companhia de aprovação da incorporação de ações de emissão da OGPar pela Dommo 
(“Incorporação de Ações”); (v) a proposta, a ser submetida à assembleia geral de 
acionistas da Companhia, de autorização para os administradores praticarem todos os atos 
necessários para a implementação da Incorporação de Ações; (vi) a proposta, a ser 
submetida à assembleia geral de acionistas da Companhia, de emissão de bônus de 
subscrição a serem atribuídos aos acionistas da OGPar como vantagem adicional às ações 
emitidas por conta da Incorporação de Ações de emissão da OGPar pela Companhia; e 
(vii) a convocação da assembleia geral de acionistas da Companhia para deliberar sobre a 
Incorporação de Ações e os temas a ela correlatos. 
 
5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do 
Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o 
quanto segue:  
 
(i) Aprovaram a proposta a ser submetida à assembleia geral de acionistas da Companhia 
de aprovação do Protocolo; 
 
(ii) Aprovaram a proposta a ser submetida à assembleia geral de acionistas da Companhia 
de ratificação da nomeação da Empresa Avaliadora como empresa responsável pela 
Avaliação das Ações OGPar consubstanciada no Laudo de Avaliação; 
 
(iii) Aprovaram a proposta a ser submetida à assembleia geral de acionistas da 
Companhia de ratificação do Laudo de Avaliação; 
 
(iv) Aprovaram a proposta a ser submetida à assembleia geral de acionistas da 
Companhia de aprovação da Incorporação de Ações, com a consequente conversão da 
OGPar em subsidiária integral da Companhia. Fica consignado que, caso aprovado pela 
assembleia geral de acionistas da OGPar, a Companhia ficará dispensada de, neste 
momento, aderir ao segmento de governança corporativa do Novo Mercado da B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa Balcão em virtude da Incorporação de Ações, podendo, no entanto, vir a 
aderir a tal segmento oportunamente, a critério de sua administração e acionistas;  
 
(v) Aprovaram a proposta a ser submetida à assembleia geral de acionistas da Companhia 
de autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários à implementação da Incorporação de Ações, incluindo a celebração do 
Protocolo;  
 
(vi) Aprovaram a proposta, a ser submetida à assembleia geral de acionistas da 
Companhia, de emissão de bônus de subscrição a serem atribuídos aos acionistas da 
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OGPar como vantagem adicional às ações emitidas por conta da Incorporação de Ações, 
em decorrência do disposto na Cláusula 10.4 do Plano de Recuperação Judicial da 
Companhia, que terão as seguintes principais características: (a) número de bônus a 
serem emitidos: será emitido 1 (um) bônus de subscrição para cada ação da Companhia 
emitida na Incorporação de Ações, ou seja, serão emitidos 34.954.861 (trinta e quatro 
milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e um) bônus de 
subscrição aos acionistas da OGPar; (b) preço de emissão: “não aplicável”, pois os bônus 
de subscrição serão emitidos como vantagem adicional atribuída às ações emitidas na 
Incorporação de Ações; (c) número de ações a serem emitidas no caso de exercício do 
bônus: cada bônus de subscrição dará ao seu titular o direito de subscrever 
11,58808293129 ações ordinárias da Companhia, sendo que tal proporção deverá ser 
ajustada em caso de desdobramento, grupamento, bonificação ou qualquer outro evento 
que resulte em alteração do número de ações em que se divide o capital social da Dommo 
sem modificação de seu patrimônio líquido; (d) preço de exercício: R$ 2,0556963041 por 
ação subscrita, corrigido pela variação do IGP-M desde a presente data até a data de 
exercício; (e) critério para determinação do preço de exercício: o preço de exercício por 
ação foi determinado em função do disposto na Cláusula 10.4 do Plano de Recuperação 
Judicial da Companhia e consiste no equity value da Companhia estimado em 
US$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de dólares norte-americanos) 
convertido em moeda corrente nacional com base na cotação de fechamento da taxa de 
venda de câmbio de Reais por Dólares dos Estados Unidos da América, disponível no 
SISBACEN – Sistema de Informações do Banco Central do Brasil, transação PTAX-800, 
opção 5, cotações para a contabilidade, moeda 220, mercado livre, em 17 de outubro de 
2018, equivalente a R$ 5.551.200.000,00 (cinco bilhões, quinhentos e cinquenta e um 
milhões e duzentos mil reais), dividido pelo número de ações subscritas em caso de 
exercício dos bônus; (f) prazo para exercício dos bônus de subscrição: até 5 (cinco) anos 
a contar da data de sua emissão, observado que o exercício deverá se dar sempre em 
uma das janelas de exercício, que ocorrerá dentro dos 15 (quinze) dias posteriores a uma 
divulgação de informações financeiras trimestrais da Companhia; (g) direito das ações 
subscritas: as ações subscritas farão jus ao recebimento integral de todos os benefícios, 
inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela 
Companhia; (h) Forma de pagamento das ações resultantes do exercício dos bônus: à 
vista, no ato do exercício do bônus de subscrição; (i) restrição à negociação: as ações 
subscritas em virtude do exercício dos bônus de subscrição não poderão ser negociadas 
em bolsa de valores enquanto tais ações não estiverem integralizadas; (j) direito de 
preferência dos atuais acionistas: os atuais acionistas da Companhia não farão jus ao 
direito de preferência na subscrição dos bônus de subscrição, tendo em vista (1) que a 
emissão é feita como vantagem adicional às ações emitidas no contexto da Incorporação 
de Ações, hipótese em que o direito de preferência é expressamente excluído nos termos 
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do art. 252, parágrafo 1º. da Lei nº. 6.404/76; e (2) a previsão nos Planos de 
Recuperação Judicial da Companhia e da OGPar, que garantiram que tais bônus seriam 
emitidos e entregues aos acionistas da OGPar quando da aprovação da Incorporação de 
Ações; e (k) percentual de diluição potencial resultante da emissão: 13,0434782609%; e 
 
(vii) Aprovaram a convocação de assembleia geral de acionistas para deliberar sobre a 
Incorporação de Ações e os temas a ela correlatos. 
 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, às 16h00min foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, 
a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes.  
 
7. CONSELHEIROS PRESENTES: Roderick Learoyd Fraser, Conrado Lamastra 
Pacheco e Marko Jovovic. 
 

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio. 
 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018. 
 
 

Mikael Martins de Lima 
Secretário 
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DOMMO ENERGIA S.A. 
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05 

NIRE nº 33.3.0030439-8 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de outubro de 2018, às 10 horas, na sede 

social da Dommo Energia S.A. (“Companhia” ou “Dommo”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 3802, 38º andar, CEP 22290-160 e por 

teleconferência. 

 

2. PRESENÇA: Participação da totalidade dos membros titulares do Conselho Fiscal, 

conforme indicados ao final da presente ata. 

 
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João de Saint 

Brisson Paes de Carvalho, que convidou o Sr. Leandro Escobar Silva para secretariá-lo. Presentes 

também os Srs. Paulo Figueiredo e Eduardo Yuji Tsuji, Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de 

Relações com Investidores da Companhia, respectivamente. 

 

4. ORDEM DO DIA: (i) analisar a proposta da administração para a realização de operação 

de incorporação de ações de emissão da Óleo e Gás Participações S.A. (“OGPar”) pela Dommo 

(“Incorporação de Ações”), incluindo a emissão de bônus de subscrição da Companhia, a serem 

atribuídos aos acionistas da OGPar como vantagem adicional às ações emitidas por conta da 

Incorporação de Ações de emissão da OGPar pela Dommo; e (ii) elaborar parecer, a ser 

encaminhado aos acionistas da Companhia, acerca dos assuntos constantes da ordem do dia. 

 

5. DELIBERAÇÕES:  

 

(i) Os membros do Conselho Fiscal analisaram os termos do Protocolo e Justificação de 

Incorporação de Ações da OGPar pela Dommo, bem como o laudo de avaliação das ações de 

emissão da OGPar a serem incorporadas pela Dommo pelo seu valor de mercado, pela metodologia 

de média aritmética ponderada das cotações diárias (ponderada pelo volume) das ações em bolsa, 

nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data-base de 30 de setembro de 2018, elaborado pela 

Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.281.922/0001-

70, e opinaram favoravelmente à proposta da administração para a realização de operação de 

Incorporação de Ações da OGPar pela Dommo, incluindo a emissão de bônus de subscrição da 

Companhia, a serem atribuídos aos acionistas da OGPar como vantagem adicional às ações 
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emitidas por conta da incorporação de ações da OGPar pela Dommo, nos termos do Plano de 

Recuperação Judicial da Companhia;  

 

(ii) os membros do Conselho Fiscal elaboraram e aprovaram o seguinte parecer acerca dos temas 

constantes da ordem do dia, o qual deverá ser encaminhado aos acionistas da Companhia: 

 

“O Conselho Fiscal da Companhia, no exercício da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 
163, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como 
pelas disposições legais e estatutárias, examinou a proposta da administração para 
realização de operação de incorporação de ações de emissão da Óleo e Gás Participações 
S.A. (“OGPar”) pela Dommo Energia S.A. (“Dommo” ou “Companhia”), incluindo a emissão 
de bônus de subscrição da Companhia, a serem atribuídos aos acionistas da OGPar como 
vantagem adicional às ações emitidas por conta da incorporação de ações de emissão da 
OGPar pela Dommo, nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia. Com base 
nas informações prestadas pela diretoria da Companhia, os membros do Conselho Fiscal, por 
unanimidade, opinaram favoravelmente às referidas propostas.” 

 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e 

suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi 

aprovada por todos os presentes.  

 

7. CONSELHEIROS FISCAIS: Daniel Arippol, Cícero Gonçalves Dungas e João de Saint 

Brisson Paes de Carvalho. 

 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2018. 

 
Certifico que a presente é extrato da ata original da Reunião do Conselho Fiscal da 

Dommo Energia S.A., de 18 de outubro de 2018, lavrada em livro próprio. 
 

 

Mesa: 
   
________________________________
João de Saint Brisson Paes de Carvalho 

Presidente 

 
_______________________________

Leandro Escobar Silva 
Secretário 
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DOMMO ENERGIA S.A. 
CNPJ/MF N°: 08.926.302/0001-05 

NIRE N°: 33.3.0030439-8 
 

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
 
 

I.  DATA. HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de outubro de 2018, às 14h00 min 
até às 15h00min, por meio de teleconferência, conforme previsão do art. 15, parágrafo 1° 
do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Dommo Energia S.A. ("Companhia" ou 
"Dommo"). 
 
II. PRESENCA: Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Dommo, conforme 
indicados ao final da presente ata ("Membros"). 
 
III. CONVOCAÇÃO: De acordo com o Regimento Interno do Comitê de Auditoria da 
Companhia ("CAE") e a legislação aplicável, a convocação foi dispensada, tendo em vista a 
presença da totalidade dos membros. 
 
IV.  COMPOSICÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme 
Angelo Lopes, que convidou o Sr. Mikael Martins de Lima para exercer a função de 
Secretário. 
 
V.  ORDEM DO DIA: Manifestação sobre a proposta da administração para a 
incorporação, pela Companhia, das ações da Óleo e Gás Participações S.A. (''OGPar"). 
 
VI.  DELIBERACÕES: O CAE analisou o Protocolo e Justificação de Incorporação de 
Ações da Óleo e Gás Participações S.A. ("OGPar") e o laudo de avaliação elaborado por 
empresa especializada, a serem posteriormente analisados pela Assembleia Geral de 
Acionistas, bem como o relatório de auditoria indicando as contingências judiciais da 
OGPar, e, com base nos documentos e informações fornecidos pela Diretoria, concluíram, 
por unanimidade dos votos válidos, registrada a abstenção do voto do Sr. Rafael 
Estanislau Gonçalves, que a proposta de incorporação das ações da OGPar pela 
Companhia atende às condições estabelecidas no plano de recuperação judicial da 
Companhia, aprovado em 03.06.2014 e homologado pelo juízo competente em 
13.06.2014, não havendo comentários adicionais aos referidos documentos. 
 
VII. ENCERRAMENTO: Em 19 de outubro de 2018, às 15h00min, nada mais havendo a 
ser tratado,foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à 
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lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os Conselheiros 
presentes. 
 
VIII. MEMBROS PRESENTES: Guilherme Angelo Lopes, Conrado Lamastra Pacheco e 
Rafael Estanislau Gonçalves. 
 
 

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em livro próprio. 
 

19 de outubro de 2018. 
 
 

________________________________ 
MIKAEL MARTINS DE LIMA 

Secretário 
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Anexo I.2 

 
Demonstrações Financeiras da Companhia e da OGPar na data-base de 30 de junho de 

2018 
 

  



 
 

Dommo Energia S.A.  
Informações Trimestrais - ITR em 
30 de junho de 2018 e  
relatório sobre a revisão  
de informações trimestrais 
 



Dommo Energia S.A. 
Informações trimestrais - ITR em 30 de junho de 2018 

 com Relatório dos auditores independentes sobre a revisão 
das informações trimestrais - ITR 
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Relatório da Administração 
 

A administração da Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”), em atendimento às 

disposições legais e estatutárias, apresenta seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2018 

(“2T18”). Os valores estão apresentados em milhares de Reais, exceto quando indicado o contrário. 

1. Destaques da Companhia 

 Produção no Campo de Tubarão Martelo de 615,7 kbbls (mil barris de petróleo) no 2T18 

 EBITDA Ajustado no montante de R$ 41.492 no 2T18 e margem EBITDA Ajustado de 

43,1%  

 EBITDA Ajustado no 1º semestre de 2018 (“1S18”) de R$ 105.304 e margem EBITDA 

Ajustado de 43,3% 

 Lucro líquido pelo terceiro trimestre consecutivo, no valor de R$ 198.770 no 2T18 

 Lucro líquido acumulado de R$ 268.999 no 1S18 

 Saldo de caixa de R$ 100.575 ao final do período contra R$ 51.877 no segundo trimestre de 

2017 (“2T17”), um incremento de 93,9% em 12 meses 

 

2. Introdução 

O 2T18 foi caracterizado pela manutenção da valorização dos preços internacionais do petróleo, 

principalmente devido a uma oferta menor que a esperada dos países produtores da OPEP.  

No âmbito macroeconômico, o aumento da taxa de juros nos EUA impactou negativamente as moedas 

dos países emergentes, adicionando-se, no caso da moeda Brasileira, incertezas com relação ao 

desempenho da economia e a proximidade das eleições presidenciais. No 2T18, a cotação do dólar 

americano apresentou uma valorização média de 12,1% frente ao Real, quando comparada à cotação 

média do 2T17.  

Esses fatores impactaram o desempenho da Companhia durante o período que, como exportadora de 

petróleo, refletiu no seu resultado tanto o efeito da desvalorização do Real como a melhora dos preços 

internacionais do petróleo. 
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Evolução do petróleo tipo Brent 

A cotação média do petróleo tipo Brent no 2T18 

atingiu US$ 74,97 por barril, uma valorização de 

47,6% em relação ao mesmo período de 2017, no 

qual a cotação média foi de US$ 50,79 por barril. 

Quando comparada ao primeiro trimestre de 2018 

(“1T18”), a cotação média do 2T18 apresentou 

valorização de 11,5%.  

Nos últimos doze meses, a cotação do Brent 

valorizou 65,8%, iniciando o período em US$ 

47,92 por barril e encerrando em US$ 79,44 por 

barril.  

Em US$ por unidade de barril 

 

(Fonte: Bloomberg) 

Variação cambial 

A cotação média da moeda nacional em relação ao 

dólar americano passou de R$ 3,22 no 2T17, para 

R$ 3,61 no 2T18, uma valorização média do dólar 

de 12,1%. 

Em relação ao 1T18, quando a cotação média da 

moeda nacional em relação ao dólar americano foi 

de R$ 3,24, a valorização média do dólar foi de 

11,4%. 

Em R$/US$ 

 

(Fonte: Bloomberg) 

Desempenho 

No final do 2T18, quatro anos e meio após o início da operação, o Campo de Tubarão Martelo registrou o 

marco de 14 milhões de barris de petróleo produzidos. Durante o 2T18 a produção diária média foi de 6,7 

kbbls, totalizando 615,7 kbbls produzidos no período. 

Não obstante o volume produzido no 2T18, o volume comercializado registrou redução de 50,5% em 

relação ao 1T18, passando de 742,3 kbbls para 367,6 kbbls. O menor volume comercializado no período 
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decorre do descasamento do cronograma de compras do nosso cliente, tendo em vista que este é sujeito à 

obtenção de carga ótima que varia de 350 kbbls a 400 kbbls.  

Por outro lado, a recuperação nos preços internacionais do petróleo em conjunto com a desvalorização do 

Real frente ao dólar americano contrabalanceou parcialmente o menor volume comercializado, 

amenizando o impacto no resultado.  

3. Ativos operacionais  

Campo de Tubarão Martelo 

O Campo de Tubarão Martelo estende-se pelas áreas dos contratos de concessão dos blocos exploratórios 

BM-C-39 e BM-C-40 e está situado na Bacia de Campos, em profundidade d’água de 110 metros, no 

litoral norte do Estado do Rio de Janeiro.  A Companhia é a operadora do ativo, tendo adquirido 100% 

dos direitos de exploração e produção em 2007, na 9ª Rodada de Licitação da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”). O início da produção ocorreu em 2 de dezembro de 

2013 e alcançou a marca de 14 milhões de barris de óleo produzidos. 

No 2T18 a produção no Campo de Tubarão Martelo foi de 615,7 kbbls, sendo 10,8% inferior ao 1T18 e 

12,8% inferior ao 2T17. O menor volume produzido é resultado do declínio natural da vazão nos poços e 

de problemas na bomba centrífuga submersa do poço 7-TBMT-2HP, que culminaram na interrupção da 

sua produção em 29 de junho de 2018. A Companhia avalia alternativas para a retomada da produção do 

poço 7-TBMT-2HP. 

O gráfico a seguir demonstra a evolução dos volumes produzidos e comercializados pela Companhia no 

Campo de Tubarão Martelo nos últimos cinco trimestres: 
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Produção e Comercialização 

(em kbbls) 

 

Campos de Atlanta e Oliva – Bloco BS-4 

O bloco BS-4 (“Bloco BS-4”), composto pelos campos Atlanta e Oliva (“Campos de Atlanta e Oliva” ou 

“Campo de Atlanta”), está situado na região pós-sal da Bacia de Santos, localizado aproximadamente a 

185 km da costa, em lâmina d’agua com cerca de 1.550 metros.  

Conforme divulgado pela Dommo Energia por meio do fato relevante de 23 de outubro de 2017, há 

disputas em curso envolvendo a Companhia e os demais integrantes do consórcio (“Consórcio BS-4”) que 

ainda estão pendentes de decisão pelos órgãos e entidades competentes. 

Os direitos de exploração e produção são detidos pelo Consórcio BS-4formado pela Dommo Energia, 

com 40% de participação, pela Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda., com 30% de participação, e 

é operado pela Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (“QGEP” ou “Operadora”), com 30% da 

participação no ativo.   

As informações prestadas abaixo são baseadas em informações divulgadas pela Operadora ao mercado: 

 Em 2 de maio de 2018 a produção no Campo de Atlanta foi iniciada e, até o dia 30 de junho, foi 

registrado o total de 593.718 barris de petróleo produzidos, com uma produção diária média de 9,9 

kbbls  

706,3
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500,8
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 No dia 24 de maio de 2018 a Operadora divulgou projeção da estimativa de produção média diária 

para o Campo de Atlanta de 16 kbbls por dia, com margem de variação de 10% negativa ou 

positiva, ante previsão original de 20 kbbls 

 No dia 08 de agosto de 2018 a Operadora, em consonância com os resultados obtidos, fez nova 

atualização da estimativa de produção média diária para o Campo de Atlanta reduzindo a previsão 

anterior de 16 kbbls para 13 kbbls, com margem de variação de 10% negativa ou positiva 

 Foi decidido pelo Consórcio BS-4 que, no primeiro trimestre de 2019, será iniciada a perfuração 

do terceiro poço produtor no Campo de Atlanta para compor o Sistema de Produção Antecipada 

(“SPA"). O início de operação do referido poço está previsto para o segundo trimestre de 2019, 

com média diária esperada de 10 kbbls 

 Aportes a serem realizados pelo Consórcio BS-4 são estimados nos montantes de US$ 130.000 em 

2018 e US$ 153.000 em 2019 para o desenvolvimento do sistema definitivo a ser implementado 

no Campo de Atlanta. 

 

4. Outros ativos 

Participação societária 

Atualmente a Companhia possui 4.958.471 ações de emissão da Eneva S.A., totalizando R$ 59.006 em 

seu ativo circulante em 30 de junho de 2018, uma redução de 9,8% em relação ao 1T18, em decorrência 

da marcação a mercado do preço das ações. 

Campo de Tubarão Azul 

Considerando que não se encontrou alternativa viável para continuar as atividades no campo de Tubarão 

Azul, localizado na Bacia de Campos, a devolução da concessão foi solicitada à ANP, conforme Fato 

Relevante divulgado em 20 de Setembro de 2016. A Dommo Energia, na condição de operadora, iniciou 

em 2017 o processo de desativação e abandono do referido campo, em conformidade com as normas da 

ANP, órgãos e autoridades reguladoras.  

O processo de abandono dos poços foi concluído no 1T18 utilizando-se dos recursos financeiros da conta 

vinculada constituída mediante acordo firmado em 2015 com os detentores de direitos sobre a FPSO 

OSX-1.   
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5. Desempenho financeiro  

As demonstrações financeiras são apresentadas em bases consolidadas e foram preparadas conforme as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro 

(International Financial Reporting Standards ou “IFRS”), emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (“IASB”).  

 

O volume comercializado de 367,6 kbbls no 2T18 foi inferior aos volumes do 1T18 e 2T17, quando 

foram comercializados, respectivamente, 742,3 kbbls e 762,8 kbbls. A redução no volume decorre do 

cronograma de compras do nosso cliente.  

Por outro lado, como resultado da elevação no 2T18 dos preços internacionais do petróleo, o preço médio 

em dólares por barril registrado pela Companhia foi 19,1% e 56,4% superior em relação ao preço médio 

registrado no 1T18 e 2T17, respectivamente. A combinação do melhor preço médio de venda em dólares 

com a desvalorização do Real frente ao dólar americano resultou em um preço médio em moeda local 

32,4% e 75,2% maior que no 1T18 e 2T17, respectivamente, contrabalanceando parcialmente o menor 

volume comercializado e amenizando o impacto na receita líquida da Companhia, que atingiu R$ 96.231, 

uma diminuição de 34,4% em relação ao 1T18 e de 15,6% em relação ao mesmo período de 2017.  

 

 

 

 

(Em milhares de R$)

Principais métricas 2T18 1T18 Var. % 2T17  Var. %

Taxa de câmbio média (R$/US$) 3,61 3,24 11,4% 3,22 12,1%
Volume comercializado (kbbls) 367,6 742,3 -50,5% 762,8 -51,8%

Receita líquida 96.231              146.759          -34,4% 113.963             -15,6%
Custo do produto vendido (46.979)            (72.307)           35,0% (134.309)           65,0%
Lucro bruto 49.252              74.452            -33,8% (20.346)             342,1%
Margem operacional 51,2% 50,7% 0,5 p.p. -17,9% 69,0 p.p.
EBITDA Ajustado 41.492              63.812            -35,0% (25.446)             -
Margem EBITDA Ajustado 43,1% 43,5%  - 0,4 p.p. -22,3%  98 p.p.
Lucro (prejuízo) do período 198.770            70.229            183,0% (151.013)           -
Lucro por ação (R$) 0,07                  0,03                - (1,13)                 -
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Lucro bruto 

No 2T18 a Companhia registrou lucro bruto de 

R$ 49.252, um incremento de R$ 69.598 em 

relação ao 2T17, com uma margem bruta de 

51,2%. 

 

 

 

Em R$ milhões e em margem percentual 

 

EBITDA Ajustado 

A Companhia registrou pelo terceiro trimestre 

consecutivo EBITDA Ajustado positivo, 

alcançando R$ 41.492 no 2T18, com margem 

EBITDA de 43,1%. 

 

 

 

Em R$ milhões 

 

Igualmente, pelo terceiro trimestre consecutivo, a Dommo Energia apresentou lucro líquido positivo de 

R$ 198.770 no 2T18, em face de R$ 70.229 no trimestre anterior, provindo, principalmente, de eventos 

não recorrentes que não possuem efeito caixa. 

A seguir apresentamos os gráficos comparativos para as métricas de custo do produto vendido e 

desempenho EBITDA Ajustado por barril comercializado:  
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Custo do produto vendido    

Em R$ milhões    

    

  

EBITDA Ajustado por barril comercializado 

Em R$/bbl e em margem percentual 

 

  

Análise patrimonial 

No 2T18, o Ativo total da Companhia era de R$ 1.601.899, sendo 71,8% contabilizado como Ativo não 

circulante e composto principalmente por (i) ativos imobilizados de exploração e produção; (ii) ativo 

fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais; e (iii) depósitos vinculados associados à prestação de 

garantia de atividades de desativação de campos exploratórios.  

Posição de caixa 

Destacamos também a posição de caixa, que 

encerrou o 2T18 em R$ 100.575, 136,4% superior 

ao saldo de R$ 42.537 no 4T17, contribuindo para a 

liquidez da Companhia. 

 

 

    Em R$ milhões 

 

No Passivo circulante registramos na rubrica de outras contas a pagar as chamadas de capital do 

Consórcio BS-4 no montante de R$ 290.686, cujos pagamentos encontram-se suspensos pela Companhia. 
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O Passivo não circulante de R$ 799.415, é composto essencialmente por (i) provisões para obrigação de 

abandono de campos exploratórios; (ii) provisões para contingências regulatórias; e (iii) provisões para 

compensações ambientais. 

Destacamos que desde o encerramento do processo de Recuperação Judicial, a Companhia não possui em 

aberto empréstimos e financiamentos com partes não relacionadas. 

A evolução positiva de 4,4% no saldo do Patrimônio líquido, de R$ 392.412 em 4T17 para R$ 409.662 

em 2T18, é resultado do lucro líquido auferido no 1S18.  

A Companhia apresenta os seguintes índices de liquidez: 

Índice de liquidez corrente 1    Índice de liquidez geral 2 

    

Comentários adicionais da administração 

Em que pese o desempenho positivo apresentado pela Companhia desde o 4T17, a administração destaca 

que parte significativa desses resultados decorre da implementação dos termos e condições pactuados em 

acordos relacionados com a restruturação financeira da Companhia (“Acordos”), conforme divulgado em 

                                                 
1 Índice de liquidez corrente: Ativo circulante / Passivo circulante 

Considerando as incertezas decorrentes do processo arbitral referente ao Bloco BS-4, o cálculo do índice não inclui ativos e passivos 

circulantes relacionados ao Bloco BS-4. 
2 Índice de liquidez geral: (Ativo circulante + Ativo realizável a longo prazo) / (Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo) 

 

2,23

1,63

2T184T17
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0,88

2T184T17
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Fato Relevante de 24 de julho de 2017, e que a sustentação da tendência de desempenho positivo é sujeita 

a tais termos e condições.                 

Entre os Acordos celebrados, está o que estabeleceu que os custos de afretamento da FPSO OSX-3, 

atualmente alocada para produção no Campo de Tubarão Martelo, originalmente previstos no contrato de 

afretamento fossem reduzidos, sendo o efeito desse acordo refletido na retomada da geração de caixa pela 

Companhia desde o 4T17, representada pelo EBITDA Ajustado positivo registrado nos últimos três 

trimestres. 

Complementarmente, os Acordos estabeleceram, entre a Companhia e os proprietários da FPSO OSX-3, 

termos relacionados à sua devolução, à outorga de opção de compra do Campo de Tubarão Martelo pelo 

valor de US$ 1,00, acrescido de certos investimentos realizados após a celebração dos Acordos, bem 

como o depósito de garantias dos custos de abandono do Campo de Tubarão Martelo. 

Dessa forma, a Companhia manteve o direito de utilizar a plataforma FPSO OSX-3 enquanto não 

requerida sua devolução pelos proprietários. Em hipótese de notificação de solicitação de devolução da 

FPSO OSX-3, a Companhia deverá tomar as medidas necessárias para concluir o processo de devolução 

da FPSO OSX-3 em até 240 dias contados da data de recebimento da notificação, tendo assim 

interrompida a manutenção do seu desempenho. O mesmo prazo é válido caso a Companhia decida 

rescindir o contrato de afretamento. 

As condições e demais informações dos Acordos foram divulgadas ao mercado em geral por meio dos 

Fatos Relevantes de 10 de janeiro de 2017 e 24 de julho de 2017, disponibilizados pelos canais de 

divulgação oficiais da Companhia, assim como constam no Formulário de Referência 2017, sendo 

recomendada a leitura como parte da avaliação individual de cada investidor. 
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Dommo Energia S.A.  
 
 
Introdução 
 
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da 
Dommo Energia S.A. (a “Companhia”), contidas no Formulário de Informações 
Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2018, que compreendem 
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de seis meses findos nessa 
data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis 
meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as 
demais notas explicativas.  
 
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias 
individuais e consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – 
Demonstração Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 –
Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das 
Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão 
sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. 
 
 
Alcance da revisão 
 
Exceto quanto ao descrito parágrafo “Limitação de escopo”, na seção a seguir denominada 
“Base para conclusão com ressalvas”, conduzimos nossa revisão de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 – 
Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – 
Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the 
Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na 
realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos 
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros 
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o 
de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, 
não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos 
significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos 
uma opinião de auditoria. 
 
Base para conclusão com ressalvas 
 
Limitação de escopo 
 
Conforme mencionado na Nota 10 às informações contábeis intermediárias, individuais e 
consolidadas, a Companhia mantém ativo não circulante mantido para venda no montante 
de R$ 205.920 mil em 30 de junho de 2018.  Apesar de novas circunstâncias, mencionadas 
nas Notas 1.2 e 12 (b), surgidas após a avaliação ocorrida em conexão com as últimas 
demonstrações financeiras anuais, a Companhia não nos apresentou análises e reavaliação 
dos reflexos dessas novas circunstâncias para determinar eventuais impactos em relação à 
mensuração e classificação desse ativo, conforme requerido pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Consequentemente, não foi praticável determinar se algum ajuste seria 
necessário nas informações contábeis intermediárias da Companhia decorrente desse 
assunto. 
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Desvio de prática contábil 
 
Conforme mencionado na Nota 15 às informações contábeis intermediárias, individuais e 
consolidadas, em 30 de junho de 2018 a Companhia possui contas a receber há longa data 
no montante de R$ 100.399 mil da empresa Óleo e Gás Participações S.A., sem perspectiva 
objetiva de recuperação desse valor.  A Companhia não reconheceu uma provisão para 
perdas de crédito esperadas para esse ativo financeiro, conforme requerido pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Consequentemente, o ativo não circulante e o patrimônio 
líquido em 30 de junho de 2018 estão apresentados a maior em R$ 100.399 mil, bem como 
o lucro líquido do período está apresentado a maior em R$ 12.619 mil. 
 
Conclusão com ressalva sobre as informações  
intermediárias  
 
Com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo 
apresentado na seção "Base para conclusão com ressalva – limitação de escopo" e pelos 
efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para conclusão com ressalva – desvio de 
prática contábil, não temos conhecimento de nenhum outro fato que nos leve a acreditar 
que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas 
informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações 
Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 
 
Ênfase 
 
Procedimento arbitral para exclusão da Companhia no Consórcio BS-4  
 
Chamamos a atenção para a nota explicativa n.º 19 (e) às informações contábeis 
intermediárias, individuais e consolidadas, que descreve os detalhes da notificação 
exigindo a exclusão da Companhia do consórcio do bloco exploratório BS-4 enviada em 20 
de outubro de 2017 por uma das parceiras nesse consórcio, cujo desfecho pode 
eventualmente causar efeitos relevantes nas informações contábeis. A Companhia iniciou 
um processo de arbitragem com questionamentos relacionados a esse assunto em 23 de 
outubro de 2017. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.  
 
 
Outros assuntos 
 
Demonstrações  
do valor adicionado 
 
Revisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e 
consolidadas, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2018, 
preparadas sob a responsabilidade da administração da  Companhia, cuja apresentação nas 
informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais – ITR e 
considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da 
DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão 
descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do 
assunto descrito no parágrafo apresentado na seção "Base para conclusão com ressalva – 
limitação de escopo" e pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para conclusão 
com ressalva – desvio de prática contábil, não temos conhecimento de nenhum outro fato 
que nos leve a acreditar que não foram elaboradas de maneira consistente, em todos os 
seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto. 
 
 
 



 

15 

 
  

 
Auditoria e revisão das cifras do ano anterior  
 
As Informações Trimestrais - ITR mencionadas no primeiro parágrafo incluem 
informações contábeis correspondentes ao resultado e resultado abrangente para os 
períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2017, às mutações do patrimônio 
líquido, fluxos de caixa e valor adicionado para o período de seis meses findo em 30 de 
junho de 2017, obtidas das informações trimestrais - ITR daquele trimestre, e aos balanços 
patrimoniais em 31 de dezembro de 2017, obtidas das demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2017, apresentadas para fins de comparação. A revisão das Informações 
Trimestrais - ITR do trimestre findo em 30 de junho de 2017 e o exame das demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 antes dos ajustes descritos na 
Nota 2 (e) foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, 
que emitiram relatório de revisão datado de 14 de agosto de 2017, sem ressalvas e com 
parágrafos de ênfase sobre a saída do plano de recuperação judicial e relatório de auditoria 
datado de 27 de março de 2018, sem ressalvas e com parágrafo de ênfase relacionado ao 
procedimento arbitral envolvendo a notificação que solicita a exclusão da Companhia do 
Consórcio BS-4. 
 
Como parte de nossa revisão das informações contábeis intermediárias de 30 de junho de 
2018, revisamos também os ajustes descritos na Nota 2 (e) que foram efetuados para 
alterar as demonstrações financeiras de 2017. Com base em nossa revisão, nada chegou ao 
nosso conhecimento de que tais ajustes não sejam apropriados ou não foram corretamente 
efetuados, em todos os aspectos relevantes. Não fomos contratados para auditar, revisar ou 
aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício de 2017 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de 
asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2017 tomadas em conjunto.  
  
 
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes  

CRC 2SP000160/O-5  
 
 
 
Patricio Marques Roche 
Contador CRC 1RJ081115/O-4 
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       Controladora  Consolidado 
            
    Nota 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 
                   
Ativo                  
                   
Circulante                  
Caixa e equivalentes de caixa   5 a 93.656   36.008   100.575   42.537 
Contas a receber  7 -  16.523  -  16.523 
Estoques   8 44.443   18.055   41.554   16.820 
Títulos e valores mobiliários  5 b 59.006  68.923  59.006  68.923 
Depósitos vinculados  6 16.921  72.505  16.921  72.505 
Outros créditos e despesas antecipadas   9 10.466   16.283   10.190   16.102 
               

   224.492  228.297  228.246  233.410 
          
Ativo não circulante mantido para venda  10 205.920  205.920  205.920  205.920 
          

Total do ativo circulante    430.412   434.217   434.166   439.330 
               
Não circulante              
Realizável a longo prazo              
Depósitos vinculados   6 119.060   60.676   119.060   60.676 
Estoques    8 -   -   10.533   10.533 
Empréstimos e financiamentos com partes 
relacionadas   15 14.707.006   12.620.144   100.399   87.780 
Impostos de renda, contribuição social e 
outros impostos a recuperar   14 84.981   87.971   86.740   89.444 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos   14 146.300   146.300   146.300   146.300 
Créditos com partes relacionadas   15 412.780   354.888   5.225   5.225 
     15.470.127   13.269.979   468.257   399.958 
               
Investimentos   11 5.974   6.669   224.239   193.242 
Imobilizado   12 266.208   178.268   267.222   179.139 
Intangível   13   135.114   135.115   135.114   135.115 
               

Total do ativo não circulante    15.877.423   13.590.031   1.094.832   907.454 
               
           
Total do ativo    16.307.835 14.024.248   1.528.998 1.346.784 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
 
 
 
 
 
 
 



Dommo Energia S.A. 
(Companhia aberta) 
 
Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 
2017  
(Em milhares de Reais) 
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    Controladora   Consolidado 
     
    Nota 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 
       (reapresentado)    (reapresentado)  
Passivo                  
Circulante                 
Fornecedores   16 36.340   42.839   36.833   43.790 
Imposto de renda, contribuição social, 
participações governamentais e outros 
tributos a recolher    14 37.675   29.947   37.676   29.948 

Salários e encargos trabalhistas    9.930   14.844   9.930   14.844 
Contas a pagar para partes relacionadas    15 113.279   84.587   3.381   2.185 
Provisões diversas   17 3.404   41.406   3.404   41.406 
Outras contas a pagar   18 182.469   92.602   228.646   130.956 

                

Total do passivo circulante    383.097   306.225   319.870   263.129 
                
Não circulante               
Empréstimos e financiamentos com partes 
relacionadas   15 12.358.011   10.907.963   -   - 
Contas a pagar para partes relacionadas   15 407.482  349.590  -  - 
Provisões diversas   17 683.850   654.068   683.850   654.068 
PIS e COFINS diferidos   14 115.565   37.175   115.565   37.175 
Provisão para perda em investimento em 
controladas   11 1.950.117   1.376.815   -   - 
                

 Total do passivo não circulante    15.515.025   13.325.611   799.415   691.243 
                
Patrimônio líquido                
Capital social   20 10.157.770   10.157.770   10.157.770   10.157.770 
Reservas de capital    1.884.317   1.884.317   1.884.317   1.884.317 
Ajustes acumulados de conversão   20 (505.830)   (254.132)   (505.830)   (254.132) 
Prejuízos acumulados    (11.126.544)   (11.395.543)   (11.126.544)   (11.395.543) 
                 

Total do patrimônio líquido     409.713   392.412   409.713    392.412 
                  

Total do passivo e patrimônio líquido     16.307.835   14.024.248   1.528.998    1.346.784 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
 
 
 
 
 



Dommo Energia S.A.  
(Companhia aberta) 
 
Demonstrações dos resultados 
 
Períodos findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
 
(Em milhares de Reais, exceto pelo lucro (prejuízo) básico e diluído por ações) 
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      Controladora 
      01/04/2018 a   01/04/2017 a  01/01/2018 a  01/01/2017 a 
   Nota  30/06/2018   30/06/2017  30/06/2018  30/06/2017 
              
              
Receita líquida de venda  21   96.231  113.963  242.990   225.228 
Custo dos produtos vendidos  22   (49.802)  (139.055)  (127.345)  (287.194) 
Resultado bruto       46.429  (25.092)  115.645  (61.966) 
               
Despesas operacionais              
  Despesas administrativas e gerais  23   (12.690)  (495)  (20.901)  (43.888) 
  Outras receitas (despesas) operacionais  25   (75.257)  (30.883)  (81.680)  (17.090) 
  (Provisão)/realização/reversão de impairment  26   (2.112)  (1.706)  10.791  4.037 
  Resultado de equivalência patrimonial  11   (314.996)  (88.612)  (323.143)  (23.883) 
    (405.055)  (121.696)  (414.933)  (80.824) 
               
Resultado antes do resultado financeiro e dos 

tributos sobre o lucro 
  

  
  

(358.626)  (146.788)  (299.288)  (142.790) 
               
Resultado financeiro              

Receitas financeiras  24   2.522  2.914  5.171  43.734 
Despesas financeiras  24   (11.752)  (55.057)  (19.361)  (123.621) 
Variação cambial líquida  24  570.980  51.037  586.831  9.231 

        561.750  (1.106)  572.641  (70.656) 
               
Resultado antes dos tributos sobre o lucro       203.124  (147.894)  273.353  (213.446) 
               
Imposto de renda e contribuição social  14   (4.354)  (3.104)  (4.354)  7.460 
               
Resultado líquido das operações em 
continuidade 

  
  
  

198.770  (150.998)  268.999  (205.986) 
               
Operações descontinuadas     -  (15)  -  (27) 
               
Lucro líquido (prejuízo) do período       198.770  (151.013)  268.999  (206.013) 
              
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 

(em R$)  
 

32 
  

   0,10092  (1,54560) 

 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
 
 



 

19 

 
 

 
      Consolidado 
      01/04/2018 a   01/04/2017 a  01/01/2018 a   01/01/2017 a 
   Nota  30/06/2018   30/06/2017  30/06/2018   30/06/2017 
             
Receita líquida de venda  21   96.231  113.963  242.990   225.228 
Custo dos produtos vendidos  22   (46.979)  (134.309)  (119.286)  (277.700) 
Resultado bruto       49.252  (20.346)  123.704  (52.472) 
               
Despesas operacionais              
  Despesas administrativas e gerais  23   (13.147)  2.321  (21.664)  (44.927) 
  Outras receitas (despesas) operacionais  25   (76.589)  (35.542)  (84.293)  (19.229) 
  (Provisão)/realização/reversão de impairment  26   1.831  1.834  18.280  11.022 
  Resultado de equivalência patrimonial  11   2.406  (388)  1.385  (708) 
        (85.499)  (31.775)  (86.292)  (53.842) 
           
Resultado antes do resultado financeiro e dos 

tributos sobre o lucro 
  

  
  

(36.247)  (52.121)  37.412  (106.314) 
               
Resultado financeiro              

Receitas financeiras  24   1.919  2.254  4.106  42.845 
Despesas financeiras  24   (12.810)  (56.269)  (21.466)  (126.577) 
Variação cambial líquida  24  250.262  (41.758)  253.301  (23.400) 

        239.371  (95.773)  235.941  (107.132) 
               
Resultado antes dos tributos sobre o lucro       203.124  (147.894)  273.353  (213.446) 
               
Imposto de renda e contribuição social  14   (4.354)  (3.104)  (4.354)  7.460 
                

Resultado líquido das operações em 
continuidade 

  
  
  

198.770  (150.998)  268.999  (205.986) 
               
Operações descontinuadas     -  (15)  -  (27) 
               
Lucro líquido (prejuízo) do período       198.770  (151.013)  268.999  (206.013) 
               
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (em 

R$)  
 

32 
  

    0,10092  (1,54560) 

 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
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  Controladora e Consolidado 
       

   01/04/2018 até 01/04/2017 até 01/01/2018 até 01/01/2017 até
   30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017
                 
Lucro líquido (prejuízo) do período  198.770  (151.013)   268.999  (206.013) 
Ajustes de conversão de moeda estrangeira  (245.924)  (58.437)   (251.698)  (41.102) 
           
Total do resultado abrangente  (47.154)  (209.450)   17.301  (247.115) 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
 



Dommo Energia S.A.  
(Companhia aberta) 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
 
Períodos findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
 
(Em milhares de Reais) 
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 

   Controladora e Consolidado 

 
  Nota  

Capital 
social  

Reserva 
de capital  

Outros 
resultados 

abrangentes  

Lucro 
(prejuízos) 

acumulados  Total
             
Saldos em 01 janeiro de 2017     8.607.471  117.273  (213.226)  (9.442.805)  (931.287) 
               
Ajustes acumulados de conversão  11 e 20  -  -  (41.102)  -  (41.102) 
Prejuízo líquido do período    -  -  -  (206.013)  (206.013) 
                

Saldos em 30 de junho de 2017     8.607.471  117.273  (254.328)  (9.648.818)  (1.178.402) 
             

Aumento de Capital   20  1.550.299  -  -  -  1.550.299 
Constituição de Reserva de Capital - conversão da dívida em Instrumento de 
Patrimônio    -  1.767.044  -  -  1.767.044 
Ajustes acumulados de conversão  11 e 20  -  -  196  -  196 
Prejuízo líquido do período     -  -  -  (1.746.725)  (1.746.725) 
              

Saldos reapresentados em 31 de dezembro de 2017     10.157.770  1.884.317  (254.132)  (11.395.543)  392.412 
              

             

Ajustes acumulados de conversão  11 e 20  -  -  (251.698)  -  (251.698) 
Lucro líquido do período     -  -  -  268.999  268.999 
              

Saldos em 30 de junho de 2018    10.157.770  1.884.317  (505.830)  (11.126.544)  409.713 
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    Controladora Consolidado 

  Nota 
 

30/06/2018 
 

30/06/2017  
 

30/06/2018 30/06/2017 
 

                   

Fluxos de caixa das atividades operacionais                  
Prejuízo do período das operações em continuidade     268.999  (205.986)  268.999  (205.986) 
Prejuízo do período das operações descontinuadas     -  (27)  -  (27) 
Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das 
atividades operacionais:            
Depreciação do imobilizado e amortização do intangível  393  864  8.826  8.695 
Resultado de equivalência patrimonial 11 323.143  23.883  (1.385)  708 
Ajuste provisão da garantia das opções em ações 17 (596)  67  (596)  67 
Impairment 26 (10.791)  (4.037)  (18.280)  (11.022) 
Reversão de provisão para perdas de estoques 8 -  (34.439)  -  (34.439) 
Provisões diversas 17 863  813  863  813 
Variação cambial não realizada s/ financiamentos ativos e 
passivos     (631.457)  (33.935)  (289.480)  (21.196) 
Juros/encargos sobre financiamento ativos e passivos 
provisionados     (4.518)  48.528  (3.299)  49.633 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14 -  (7.460)  -  (7.460) 
PIS e COFINS diferidos 14 e 25 78.390  8.723  78.390  8.723 
Juros e variação cambial sobre provisão para abandono  62.011  12.323  62.011  12.323 
Ajuste a valor justo ativos financeiros 25 9.917  (25.437)  9.917  (25.437) 
Outros     (18.671)  (3.036)  (19.615)  (3.881) 
Caixa gerado (aplicado) nas operações     77.683  (219.156)  96.351  (228.486) 

             
Variação nos ativos e passivos:            
Outros créditos e partes relacionadas 9 e 15 33.670  221.801  5.815  202.761 
Impostos de renda, contribuição social e outros impostos a 
recuperar 14 2.990  4.655  2.704  4.498 
Contas a receber  7  16.523  -  16.523  - 
Estoques 8 (26.388)  61.157  (24.734)  56.516 
Depósitos vinculados 6 15.872  (22.579)  15.872  (22.579) 
Fornecedores 16 (6.499)  1.319  (6.957)  1.918 
Salários e encargos trabalhistas     (4.914)  (5.407)  (4.914)  (5.414) 
Imposto de renda, contribuição social, participações 
governamentais e outros tributos a recolher 14 7.728  2.014  7.728  2.013 
Provisões diversas  17  (58.437)  (10.690)  (58.437)  (10.690) 
Outros contas a pagar BS-4 (a)  18  89.812  28.662  97.635  65.835 
Outras contas a pagar  18   55  (100)  55  (100) 

      70.412  280.832  51.290  294.758 
 

             

Caixa líquido atividades operacionais     148.095  61.676  147.641  66.272 
             

Fluxos de caixa das atividades de investimentos            
Aumento de capital em participações acionárias 11 (844)  (5.292)  -  (14.647) 
Alienação de ativo imobilizado    -  138  -  138 
Aquisições de ativo imobilizado (a) 12 (89.603)  (31.760)  (89.603)  (31.760) 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimentos     (90.447)  (36.914)  (89.603)  (46.269) 

             
             

Variação no caixa e equivalentes de caixa     57.648  24.762  58.038  20.003 
 

             

Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa            
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa     36.008  25.927  42.537  31.874 
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa     93.656  50.689  100.575  51.877 

             
Variação no caixa e equivalentes de caixa     57.648  24.762  58.038  20.003 

 
 
 (a) Transações que não impactaram o caixa e estão apresentadas nas respectivas notas explicativas. 
 

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
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   Controladora Consolidado 

          
    Nota 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017 

                    
Receita líquida de vendas 21 242.990  225.228  242.990  225.228 
             
Insumos adquiridos de terceiros            
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos, 
menos royalties 22 (106.185)  (264.583)  (98.126)  (255.089) 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros     5.678  (19.318)  9.903  (14.850) 
(Provisão)/realização de impairment 26 10.791  4.037  18.280  11.022 
      (89.716)  (279.864)  (69.943)  (258.917) 
             
Valor adicionado bruto     153.274  (54.636)  173.047  (33.689) 
             
Retenções            
Depreciação do imobilizado e amortização do intangível  (393)  (385)  (8.826)  (8.695) 
             
             
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia     152.881  (55.021)  164.221  (42.384) 
             
Valor adicionado recebido em transferência            
Resultado de equivalência patrimonial 11 (323.143)  (23.883)  1.385  (708) 
Resultado de operações descontinuadas -  (27)  -  (27) 
Receitas financeiras 24 5.171  30.495  4.106  29.606 
      (317.972)  6.585  5.491  28.871 
             
Valor adicionado total a distribuir     (165.091)  (48.436)  169.712  (13.513) 
             
Distribuição do valor adicionado            
Empregados (i)            
Remuneração direta     19.991  23.280  19.991  23.382 
Benefícios     3.636  3.788  3.636         3.790 
FGTS     1.622  1.551  1.622  1.551 

      25.249  28.619  25.249  28.723 
             
Tributos            
Impostos, taxas e contribuições        86.971  5.196  86.139  4.428 
Royalties 22 21.160  22.611  21.160  22.611 
             
Despesas financeiras e variação cambial líquida 24 (567.470)  101.151  (231.835)  136.738 
             
Remuneração de capitais próprios            
Prejuízo do período atribuído aos acionistas        268.999  (206.013)  268.999  (206.013) 
             
Valor adicionado total distribuído     (165.091)  (48.436)  169.712  (13.513) 

 
 
 (i) Composto por valores alocados aos projetos como custo dos produtos vendidos ou imobilizado e por valores registrados 
como despesas administrativas e gerais. 
 

 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 



 Dommo Energia S.A. 
Informações trimestrais - ITR em 30 de junho de 2018 

 com Relatório dos auditores independentes sobre a revisão 
das informações trimestrais - ITR 

  
 

24 

Notas explicativas às informações trimestrais  
 
(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado em contrário) 
 

1 Contexto operacional 
 

1.1 Estrutura societária 
Em 30 de junho de 2018 a Dommo Energia apresentava a seguinte estrutura societária: 
 

 
 
Dommo Energia S.A., anteriormente denominada OGX Petróleo e Gás S.A., 
(“Dommo Energia” ou “Companhia”) foi constituída, sob a forma de sociedade por 
quotas de responsabilidade, em 27 de junho de 2007. Com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, tem por objeto social, mediante autorização ou concessão da União, a pesquisa, 
a lavra, o refino, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo e gás natural e 
de outros hidrocarbonetos, bem como quaisquer outras atividades correlatas. A Dommo 
Energia poderá, ainda, diretamente ou através de subsidiárias, exercer as atividades 
integrantes de seu objeto social no País ou fora do território nacional e participar do 
capital de outras sociedades.  
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Sucursal Colômbia (“OGX Colômbia”): Sucursal da Dommo Energia, constituída em 
26 de outubro de 2010 para gerir as operações dos blocos exploratórios adquiridos no 
país. 
 
OGX R-11 Petróleo e Gás S.A. (“OGX R-11”): Constituída em 4 de outubro de 2013, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem o mesmo objeto social da Dommo Energia.  
 
OGX International GmbH (“OGX International”): Constituída em 11 de novembro 
de 2009, com sede na cidade de Viena, na Áustria, tem por objeto social a participação 
em outras empresas e em qualquer tipo de negócio. 
 
OGX Austria GmbH (“OGX Austria”): Constituída em 11 de novembro de 2009, 
com sede na cidade de Viena, na Áustria, tem por objeto social todas as atividades 
relacionadas ao comércio de petróleo, gás natural e todos os demais hidrocarbonetos, 
incluindo importação, exportação, processamento, transporte e armazenagem. Pode, 
também, adquirir, manter e alienar participações em outras empresas e celebrar 
contratos de locação.  
 
OGX Netherlands Holding B.V. (“OGX Netherlands Holding”): Constituída em 
23 de julho de 2012, com sede em Amstelveen, na Holanda, tem por objeto social a 
exploração, produção e comercialização de petróleo e seus subprodutos, gás natural e 
outros hidrocarbonetos. Pode, ainda, participar no capital de outras sociedades e prestar 
serviços técnicos na indústria de petróleo e gás, bem como se engajar em outras 
atividades associadas a essa indústria. Atualmente, a sua principal atividade consiste na 
participação no capital de outras sociedades holandesas. 
 
OGX Netherlands B.V. (“OGX Netherlands”): Constituída em 19 de março de 2010, 
com sede em Amstelveen, na Holanda, tem por objeto social a exploração, produção e 
comercialização de petróleo e seus subprodutos, gás natural e outros hidrocarbonetos. 
Pode, ainda, prestar serviços técnicos na indústria de petróleo e gás, bem como se 
engajar em outras atividades associadas a essa indústria. Atualmente, a sua principal 
operação consiste na aquisição e arrendamento, para a Dommo Energia, de 
equipamentos a serem utilizados na indústria de petróleo e gás. 
 
Atlanta Field B.V. (“Atlanta Field”): Constituída em 02 de novembro de 2012, com 
sede em Rotterdam, na Holanda. Atualmente, a sua principal operação consiste na 
aquisição e arrendamento de equipamentos a serem utilizados na exploração e produção 
de petróleo e gás pelo Consórcio BS-4 composto por Dommo Energia com 40% de 
participação, Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (“Operadora” ou “QGEP”) 
com 30% e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra”) com os 30% 
restantes (quando em conjunto “Consórcio” ou “Consórcio BS-4”). 
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Eneva S.A. (“Eneva”): Foi constituída em 25 de abril de 2001 sob a denominação de 
MPX Mineração e Energia Ltda., com sede na cidade do Rio de Janeiro. Em 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de setembro de 2013, foi aprovada a 
alteração da denominação social da mesma, passando a ser denominada de Eneva S.A. 
Seu plano de negócios prevê como atividade principal a geração de energia elétrica 
através do desenvolvimento de matrizes energéticas diversificadas, como carvão 
mineral, gás natural e fontes renováveis. A fim de integrar suas operações a Eneva 
também é acionista de concessionárias de projetos de produção e exploração de gás 
natural na bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão, que fornece gás para as usinas 
termelétricas que foram construídas pela empresa no mesmo local. A Dommo Energia 
classifica a participação na Eneva como um ativo financeiro mensurado pelo valor justo 
através do resultado. Tais ativos estão classificados em 30 de junho de 2018 como 
“títulos e valores mobiliários” no ativo circulante - vide nota explicativa 5b. 
 

1.2 Portifólio 
 
Em 30 de junho de 2018 a Companhia possuía participação nos seguintes campos:  

   País   Bacia   Bloco   Campo   Operador   

% Dommo 

Energia   

Período 

contratual 

1   Brasil   Campos   BMC 41   Tubarão Azul   Dommo Energia   100%   09/05/2012 a 09/05/2039 

2   Brasil   Campos   BMC 39 e 40   Tubarão Martelo   Dommo Energia   100%   19/04/2012 a 19/04/2039  

3   Brasil   Santos   BS-4   Atlanta   Queiroz Galvão E&P   40%   27/12/2006 a 27/12/2033 

4   Brasil   Santos   BS-4   Oliva   Queiroz Galvão E&P   40%   27/12/2006 a 27/12/2033 

               

 

Campos em desenvolvimento e produção 
 
Atlanta e Oliva – em disputa 
Os campos de Atlanta e Oliva estão localizados no bloco BS-4 na Bacia de Santos 
(“BS-4” ou “Campos de Atlanta e Oliva” ou “Campo de Atlanta”) onde a Companhia 
possui 40% de participação no consórcio BS-4 composto ainda por Queiroz Galvão 
Exploração e Produção S.A. (“Operadora” ou “QGEP”) com 30% de participação e 
Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra”) com os 30% restantes (quando 
em conjunto “Consórcio” ou “Consórcio BS-4”). O Campo de Atlanta iniciou a 
produção no dia 2 de maio de 2018.  
 
Em outubro de 2017, a Barra notificou a Dommo Energia informando o exercício, sem 
oferta de pagamento de preços ou reparação de danos, da opção de exigir a exclusão da 
Companhia do Joint Operating Agreement ("JOA"), do contrato do Consórcio BS-4 e 
do contrato de concessão ("Notificação"). Segundo consta na Notificação, o 
fundamento da exigência seria a incapacidade da Dommo Energia de remediar sua 
inadimplência até o 60º (sexagésimo) dia após a data do envio de notificações de 
inadimplemento relativos às chamadas de capital para cobertura dos gastos do 
Consórcio BS-4 (nota 19e). 
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A esse respeito, a Companhia comunicou ao mercado no dia 23 de outubro de 2017 que 
iniciou procedimento de arbitragem junto à London Court of International Arbitration - 
LCIA, nos termos do regulamento de arbitragem da UNCITRAL, contra a Barra e a 
QGEP, para questionar (i) o exercício da suposta opção pela Barra de exigir que a 
Dommo, sem qualquer oferta de pagamento de preço ou de indenização, se retire do 
JOA referente ao BS-4, do contrato do Consórcio BS-4 e do Contrato de Concessão do 
BS-4; (ii) o estado de inadimplência da QGEP na qualidade de operadora do Consórcio 
BS-4; e (iii) a ilegalidade de determinadas cláusulas do JOA que supostamente 
autorizariam o exercício das ações intentadas pela Barra e QGEP. Há também pedido de 
condenação da Barra e QGEP ao pagamento das perdas e danos causados por tais 
condutas (nota 19e). 
 

A corte arbitral proferiu decisão preliminar, com efeitos a partir do 2T18, na qual 
determina que a parcela referente à participação de 40% na receita proveniente da 
venda do óleo seja depositada em uma conta escrow, que os depósitos serão utilizados 
para pagar cash calls emitidos após a decisão preliminar e que o saldo remanescente 
será levantado pelo vencedor da disputa. Dessa forma, e em consonância com o CPC 
25, a Dommo Energia não registrou os billings statements e os cash calls, recebidos ao 
longo do 2T18, nos montante de R$ 72.952 e de R$ 61.625, respectivamente. Da 
mesma forma, a receita decorrente da venda de óleo também não foi registrada. Em 18 
de julho de 2018, a Operadora emitiu um comunicado à Dommo Energia sobre a 
abertura da conta escrow onde devem ser depositados os valores da venda do óleo e na 
qual foram depositados USD 5.261 em pagamento à parcela de 40% em disputa 
referente ao carregamento ocorrido em 6 de junho de 2018. Em 9 de julho de 2018, a 
Operadora resgatou R$ 20.276, correspondentes aos USD 5.261, e efetuou a quitação 
parcial do cash call 03/2018. 
 

Em consonância com o andamento do processo arbitral, a Dommo Energia manteve 
inalterados os critérios de mensuração e de classificação dos ativos e passivos 
correlatos ao BS-4. 
 
Tubarão Martelo 
O campo de Tubarão Martelo localizado na Bacia de Campos (“Campo de Tubarão 
Martelo”) encontra-se em produção e é operado pela Companhia. A Plataforma de 
Produção, Armazenagem e Carregamento de Petróleo (Floating Production Storage 
and Offloading - FPSO) denominada FPSO OSX-3, de propriedade da OSX-3 
Leasing B.V. (“OSX-3”), está alocada à produção do campo.  
 
Como parte do Acordo com Credores assinado em 24 de julho de 2017, todos os 
passivos não pagos referentes ao afretamento da plataforma foram quitados mediante a 
conversão dos créditos em instrumentos patrimoniais da Dommo Energia. 
Adicionalmente, os custos de afretamento da FPSO OSX-3 foram reduzidos e limitados 
a um terço da receita mensal superior a US$ 8,0 milhões, após o pagamento dos 
royalties. 
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O Acordo com Credores define, ainda, que os custos de abandono do Campo de 
Tubarão Martelo e de devolução da FPSO OSX-3, estimados em R$ 240,4 milhões e 
provisionados nas demonstrações financeiras, sejam depositados em uma conta 
vinculada composta por: 

 Depósito (i): 10% receita mensal líquida do pagamento de royalties, proveniente 
do Campo Tubarão Martelo; 

 Depósito (ii): Descontados os royalties e o Depósito (i), 1/3 do saldo da receita 
mensal proveniente do Campo Tubarão Martelo que exceder US$ 8,0 milhões;   

 Depósito (iii): 10% da receita bruta atribuível para a Companhia da venda de 
petróleo produzido pelo BS-4, após o pagamento de royalties. 

 

Nos termos do Acordo com Credores, a Dommo Energia mantém o direito de utilizar a 
plataforma FPSO OSX-3 enquanto não requerida sua devolução pelos proprietários. A 
Companhia deverá tomar as medidas necessárias para concluir o processo de devolução 
da FPSO OSX-3 em até 240 dias contados da data de recebimento da solicitação. O 
mesmo prazo é válido caso a Companhia decida rescindir o contrato de afretamento. 
 
Campo em processo de descomissionamento definitivo 
 
Tubarão Azul 
Conforme fato relevante divulgado no dia 22 de janeiro de 2016, foi concluída a 
desmobilização do navio de produção FPSO OSX-1 que operava no Campo. O 
abandono dos poços foi concluído no 1T18 e o descomissionamento do campo está em 
andamento. 
 

1.3 Continuidade das operações 
 
Com o Acordo de Credores, o contrato de afretamento entre a Companhia e OSX-3 foi 
aditado e fixou novas condições comerciais que incluem o pagamento do frete apenas 
em situações limitadas, reduzindo o custo operacional. Após essa modificação na 
estrutura de custos, a geração de caixa de Tubarão Martelo é suficiente para custear as 
atividades operacionais da Companhia. Cabe ressaltar que as novas condições do 
contrato de afretamento possuem efeito até a devolução da FPSO OSX-3 para a OSX-3, 
o que poderá ser requerido a qualquer tempo pela OSX-3. 
 
Adicionalmente, o Business Plan da Dommo Energia considera a geração de caixa 
oriunda do Campo de Atlanta a partir do 1º óleo ocorrido em maio de 2018. Entretanto, 
as razões mencionadas na nota explicativa 1.2 poderão impactar a capacidade de 
geração de caixa da Companhia no longo prazo. Importante ressaltar que a 
Administração mantém a expectativa de geração de caixa independentemente da forma 
da decisão do processo arbitral. 
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2 Apresentação das informações trimestrais 
 

Base de preparação 
 

a. Declaração de conformidade com relação às normas IFRS e às normas do CPC 
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelas Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards ou “IFRS”) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 

A Companhia apresenta as informações trimestrais individuais e consolidadas de acordo 
com o CPC 21 – (R1) Demonstração Intermediária, emitido pelo CPC, o IAS 34 emitido 
pelo IASB, e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
 

Todas as informações relevantes próprias das informações trimestrais, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua 
gestão. 
 

b. Base de mensuração 
As informações trimestrais individuais e consolidadas foram preparadas com base no 
custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros derivativos, quando 
aplicáveis, e outros instrumentos financeiros, que foram mensurados pelo valor justo 
(fair value). 
 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas informações trimestrais estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 
 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas informações trimestrais, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e 
os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma 
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.  
 

As informações sobre premissas e estimativas que poderão resultar em ajustes dentro do 
próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 
 

 Nota explicativa 12b - estimativa de recuperação das reservas para fins de testes de 
provisão para recuperação de ativos, depreciação pelo método de unidades produzidas, 
provisão para abandono de área, impostos diferidos, bem como com efeito relevante na 
avaliação da premissa de continuidade operacional. 

 Notas explicativas 12 e 13 - Depreciação e Amortização - vidas úteis e taxas e teste de 
impairment. 

 Nota explicativa 14 - Imposto de renda e contribuição social diferidos - prazo de 
realização. 
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 Nota explicativa 17 - Provisão para obrigação de abandono - premissas de taxa de 
desconto utilizada.  

 Nota explicativa 19 - Contingências - expectativa de êxito ou perda. 
 Nota explicativa 29 - Instrumentos financeiros - premissas de cálculo do fair value. 

 
Base de consolidação 
As demonstrações financeiras das controladas estão incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o 
controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as 
políticas adotadas pela controladora. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras 
das controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 
 
Os saldos e transações intergrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de 
transações intergrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas. Os ganhos não realizados oriundos de transações com a controlada 
registrados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na 
proporção da participação da Companhia nas controladas. Os resultados não realizados 
são eliminados da mesma maneira como são eliminados dos ganhos não realizados, mas 
somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução do valor 
recuperável. 
 

e. Reapresentação 
Em consonância com o CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas 
Contábeis e Correção de Erros e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações 
Financeiras, os saldos do capital social e da reserva de capital de 31 de dezembro de 
2017 estão sendo reapresentados.  
 
A escritura de emissão das debêntures determina que a atualização do montante 
subscrito não é devida na conversão das debêntures em ações, conforme definido nas 
cláusulas 4.21.2.8 e 4.21.2.16 do 5º aditivo da Escritura da 3ª Emissão de Debêntures. 
Entretanto, tal dispositivo não foi observado no momento da capitalização, que 
considerou a atualização indevidamente. 
 
Dessa forma, a Companhia, através da Ata de Reunião do Conselho de Administração 
de 3 de agosto de 2018, retificou o valor do aumento de capital qua havia sido aprovado 
na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 21 de dezembro de 2017 e onde se 
lia que o referido aumento de capital foi no montante de R$ 681.120 deve-se ler que tal 
aumento de capital foi no valor de R$ 505.210. A quantidade de ações emitidas de 
1.732.538.613 (um bilhão, setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e oito 
mil, seiscentas e treze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal 
foi mantida, tendo sido, entretanto, ajustado o seu preço de emissão para R$ 0,2916014 
por ação. 
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Com a retificação, o capital social da Companhia, totalmente integralizado, passou de 
R$ 10.333.679 para R$ 10.157.770. O efeito correspondente é um aumento do deságio 
registrado como reserva de capital em função da diferença entre o valor justo por ação 
de R$ 1,31 à época da capitalização e o preço de emissão que alterou de R$ 0,3931341 
por ação para R$ 0,2916014 por ação. 
 
Como consequência, a Dommo Energia está reapresentando as linhas do capital social e 
da reserva de capital, ambas no patrimônio líquido, e os efeitos são demonstrados a 
seguir. 

Controladora e Consolidado 
31/12/2017 

Originalmente 
Apresentado Ajustes Reapresentado 

    
 

  Patrimônio líquido  
Capital social    10.333.679  175.909     10.157.770  
Reservas de capital     1.708.408  (175.909)      1.884.317  
Ajustes acumulados de conversão     (254.132) -       (254.132) 
Prejuízos acumulados   (11.395.543) -     (11.395.543) 

 
    392.412  -       392.412  

 
f. Divulgação das informações trimestrais 

As informações trimestrais de 30 de junho de 2018 foram apreciadas e sua divulgação 
foi autorizada pela Administração em 14 de agosto de 2018. 
 
 

3 Resumo das principais práticas contábeis 
 
Com exceção ao descrito abaixo, as políticas contábeis aplicadas nessas informações 
trimestrais são as mesmas aplicadas nas demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 
 
As mudanças nas políticas contábeis também devem ser refletidas nas demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia para o exercício a findar em 31 de dezembro de 
2018. A Companhia adotou inicialmente o CPC 47 (IFRS 15) Receitas de Contratos 
com Clientes e o CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos Financeiros a partir de 01 de janeiro de 
2018. Assim como outras novas normas efetivas a partir de 01 de janeiro de 2018, o 
CPC 47 (IFRS 15) Receitas de Contratos com Clientes e o CPC 48 (IFRS 9) 
Instrumentos Financeiros, não tem efeito material nas demonstrações financeiras e 
informações trimestrais da Companhia no atual cenário. 
 
CPC 47 (IFRS 15) 
O CPC 47 (IFRS 15) estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e 
por quanto a receita é reconhecida. Substitui o CPC 30 (IAS 18) Receitas, o CPC 17 
(IAS 11) Contratos de Construção e interpretações relacionadas. 
 
A Companhia adotou o CPC 47 (IFRS 15) usando o método de efeito cumulativo (sem 
expedientes práticos), com efeito de adoção inicial da norma reconhecida na data da 
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aplicação inicial (ou seja, 01 de janeiro de 2018). Consequentemente, a informação 
apresentada para 2017 não foi reapresentada e, desta forma, foi apresentada conforme 
reportado anteriormente de acordo com o CPC 30 (IAS 18), CPC 17 (IAS 11) e 
interpretações relacionadas. 
 
De acordo com o CPC 47 (IFRS 15), a receita é reconhecida quando um cliente obtém o 
controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em 
um momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento. A receita 
de contrato de venda de óleo, que tem como objeto a comercialização do óleo do Campo 
Tubarão Martelo, tem o frete na modalidade FOB (Free on Board). Dessa forma, não há 
obrigação de desempenho separada nesse contrato, pois a partir da conclusão do 
carregamento do óleo (offloading), o controle, os riscos e os benefícios do óleo 
comercializado passam a ser exclusivamente do cliente. O 5° passo da norma estabelece 
que a receita de uma venda deve ser reconhecida quando a entidade vendedora cumpre 
sua obrigação de desempenho pela transferência dos bens ou serviços prometidos ao 
cliente. A norma esclarece que ativos são transferidos ao cliente quando (ou na medida 
em que) o cliente obtém controle sobre o ativo.  
 
Com base no exposto acima, a Companhia registra a receita decorrente da 
comercialização do óleo do Campo de Tubarão Martelo de forma integral a partir do 
momento da conclusão do offloading.  
 
CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos Financeiros  
O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos 
financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não 
financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 (IAS 39) Instrumentos Financeiros. 
 
(i) Classificação e mensuração de Ativos e Passivos financeiros  
O CPC 48 (IFRS 9) retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 (IAS 
39) para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina 
as antigas categorias do CPC 38 (IAS 39) para ativos financeiros: mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.  
 
A adoção do CPC 48 (IFRS 9) não teve um efeito significativo nas políticas contábeis 
da Companhia relacionadas a passivos financeiros. O impacto do CPC 48 (IFRS 9) na 
Classificação e Mensuração de ativos financeiros está descrito abaixo.  
 
Conforme o CPC 48 (IFRS 9), no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado como mensurado: a “custo amortizado”; “valor justo através de outros 
resultados abrangentes” (“VJORA”) – instrumento de dívida / VJORA – instrumento 
patrimonial; ou “valor justo através do resultado” (“VJR”). A classificação dos ativos 
financeiros segundo o CPC 48 / IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no 
qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa 
contratuais. Derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no 
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escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é 
avaliado para classificação como um todo.  
 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a 
seguir e não for designado como mensurado a VJR:  

 é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos 
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e  

 seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são 
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.  

 
Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a 
seguir e não for designado como mensurado a VJR:  

 é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos 
financeiros; e  

 seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são 
apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.  

 
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não 
seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar 
alterações subsequentes no valor justo do investimento em “outros resultados 
abrangentes” (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento.  
 
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os 
ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar 
de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos 
para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar 
ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria, 
conforme opção de valor justo disponível no CPC 48 (IFRS 9).  
 
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um 
componente de financiamento significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço 
da transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua 
aquisição.  
 
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos 
financeiros:  
 Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente 

mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado.  

 Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados de forma 
subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e 
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perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.  

 Instrumentos de dívida ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma 
subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o método 
do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no 
resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No 
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o 
resultado.  

 Instrumentos patrimoniais ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma 
subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no 
resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte 
do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e 
nunca são reclassificados para o resultado.  

 
A tabela a seguir explicam as categorias de mensuração originais no CPC 38 / IAS 39 e 
as novas categorias de mensuração do CPC 48 / IFRS 9 para cada classe de ativos 
financeiros da Companhia em 01 de janeiro de 2018.  
 

Ativo Financeiro 
Classificação original de 
acordo com o CPC 38 / 

IAS 39 

Nova classificação de 
acordo com o CPC 48 / 

IFRS 9 
Títulos e Valores Mobiliários - Ações (Eneva S.A.) (i) Designado a VJR Obrigatoriamente a VJR 
Contas a receber e outros recebíveis (ii) Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 
Depósitos vinculados  Empréstimos e recebíveis  Custo amortizado 
Caixa e equivalentes de caixa  Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 

 
(i) De acordo com o CPC 38 / IAS 39, esses títulos patrimoniais foram designados como mensurado a VJR porque 

eram administrados com base no seu valor justo e seu desempenho era monitorado nessa base. Estes ativos 
foram classificados obrigatoriamente como mensurados a VJR conforme o CPC 48 / IFRS 9.  
 

(ii) O contas a receber de clientes e outros recebíveis que eram classificados como empréstimos e recebíveis de 
acordo com o CPC 38 / IAS 39 agora são classificados ao custo amortizado.  

 
(ii) Impairment de ativos financeiros  
O CPC 48 (IFRS 9) substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38 (IAS 39) por 
um modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se aos 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos 
de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos 
patrimoniais (ações). De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as perdas de crédito são 
reconhecidas mais cedo do que de acordo com o CPC 38 (IAS 39).  
Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em contas a receber e caixa e 
equivalentes de caixa.  
 
De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as provisões para perdas são mensuradas em uma 
das seguintes bases:  

 Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que 
resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data 
do balanço; e  
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 Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida 
esperada de um instrumento financeiro.  

 
A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual a perda de crédito 
esperada para a vida inteira, exceto para os descritos abaixo, que são mensurados como 
perda de crédito esperada para 12 meses:  

 títulos de dívida com baixo risco de crédito na data de apresentação; e;  
 outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou 

seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento 
financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento 
inicial.  

 
A Companhia optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber e outros 
recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a 
vida inteira. 
 
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito 
esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e suportáveis que são 
relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e 
análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, 
na avaliação de crédito.  
 
A Companhia presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumentou 
significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. 
 
A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando:  

 é pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito 
ao Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver 
alguma); ou  

 o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias. 
 
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período 
contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.  
 
Mensuração de perdas de crédito esperadas  
Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de 
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as 
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à 
Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera 
receber).  
 
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo 
financeiro.  
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Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito  
Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros 
contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão 
com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação 
de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de 
caixa futuro estimados do ativo financeiro.  
 
 

4 Preparação das informações trimestrais 
 
As informações trimestrais consolidadas incluem as informações de todas as empresas 
a seguir relacionadas. 
   Percentual de participação 
    
    30/06/2018   31/12/2017 
Controladas diretas:          
OGX International   100,00   100,00 
OGX R-11   100,00   100,00 
          

Controladas indiretas:         
OGX Austria    100,00   100,00 
OGX Netherlands Holding   100,00   100,00 
OGX Netherlands    100,00   100,00 
          

Controladas em conjunto:         
Atlanta Field (i)   40,00   40,00 
 
(i) Controlada em conjunto (“empreendimento em conjunto”) com a QGEP e a Barra.  

 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 
 

a. Caixa e equivalentes de caixa 
A Administração da Companhia define como “caixa e equivalentes de caixa” os valores 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para 
investimento ou outros fins.  

   Controladora   Consolidado 
   

   30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 
                 

Caixa e conta corrente  93.656   36.008   93.911   36.068 
Fundo de Investimento Itaú Top DI Referenciado   -   -   6.664   6.469 
             

   93.656   36.008   100.575   42.537 

 
 
Os saldos mantidos em contas-correntes têm seus valores justos equivalentes aos saldos 
contábeis e são classificados como ativos financeiros a custo amortizado. 
 

As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa possuem 
características de conversibilidade imediata e são tratadas como ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio de resultado. 
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b. Títulos e valores mobiliários 
 

  Controladora e Consolidado 
  

  30/06/2018   31/12/2017 
    
Ações ordinárias Eneva S.A. 59.006  68.923 

 
Em 30 de junho de 2018 referem-se às ações da Eneva, representativas de 1,57% do 
total de ações dessa companhia. 
 
Estes ativos financeiros são reconhecidos e mensurados pelo valor justo, devendo as 
atualizações ao valor justo serem contabilizadas em contrapartida à conta do resultado. 
 
 

6 Depósitos vinculados 
 
Os depósitos vinculados são classificados como ativos financeiros mensurados a valor 
justo através do resultado.  

  Controladora e Consolidado 
   

30/06/2018   31/12/2017 
Circulante     
 DVB Bank (ii) 16.921  72.505 
    

Não circulante    
 Deutsche Bank - CDB pós fixado (i) -   4.349 
 Glas Agency (iii) 119.060   56.327 
 119.060  60.676 
    

      

 Total circulante e não circulante 135.981   133.181 

 
(i) O CDB do Deutsche Bank estava vinculado à garantia de serviços contratados pela Companhia para 

implementação de operações estruturadas no âmbito de seu processo de reestruturação. Em junho de 2018 com a 
conclusão do processo de restruturação a Companhia resgatou o CDB. 

(ii) Depósito vinculado associado à prestação de garantia de desativação e/ou fundo de abandono do Campo 
Tubarão Azul.  

(iii) Depósito vinculado associado à prestação de garantia de desativação e/ou fundo de abandono do Campo 
Tubarão Martelo.  

 
 

7 Contas a receber 
 
O saldo de R$ 16.523 em 31 de dezembro de 2017, está associado à comercialização do 
óleo do Campo de Tubarão Martelo. Em 30 de junho de 2018 não há saldo a receber em 
aberto. O prazo médio de recebimento do saldo de contas a receber é inferior a 30 dias. 
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8 Estoques  
 
  Controladora  Consolidado 
        

  30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 
Ativo circulante               

Estoque de óleo  44.443   18.055   41.554   16.820 
(-) Provisão para perda (i) -   -   -   - 

  44.443   18.055   41.554   16.820 
Ativo não circulante           

Materiais de exploração e produção (E&P) (ii) 68.520   68.520   79.053   79.053 
(-) Provisão para perda (iii) (68.520)   (68.520)   (68.520)   (68.520) 
  -   -   10.533   10.533 

 Total circulante e não circulante 44.443   18.055   52.087   27.353 
 
 

(i) Devido à oscilação da cotação do barril de petróleo tipo brent, a Companhia avalia e, se necessário, constitui 
provisão para perdas por redução ao valor recuperável do estoque de óleo. 

(ii) Composto basicamente por materiais necessários à execução de campanhas de perfuração da Companhia como, 
por exemplo, tubos e brocas. A Companhia atualmente não opera em nenhuma campanha de perfuração e nem 
tem perspectivas de operar qualquer outra campanha. Dessa forma foi constituída provisão para perda desses 
materiais. 

(iii) A Companhia avalia periodicamente as oportunidades de alienação desses materiais e constituiu provisão para 
perda para manter o ativo ao valor esperado de realização.  

 
Não ocorreu nenhuma movimentação da provisão para perda de estoque no trimestre e, 
consequentemente, não houve ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das 
atividades operacionais na demonstração do fluxo de caixa. 
 
 

9 Outros créditos e despesas antecipadas 
 

    Controladora   Consolidado 
                  

    30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 
                  

Prêmio de seguros   2.389   6.789   2.389   6.789 
Adiantamentos a fornecedores   7.234   8.262   7.234   8.262 
Adiantamentos a colaboradores   470   786   483   798 
Outros   373   446   84   253 
              

    10.466   16.283   10.190   16.102 

 
 

10 Ativo não circulante mantido para venda 
 
A Companhia mantém a previsão de venda nos próximos doze meses de 75% de sua 
participação total de 40% no BS-4. O montante de R$ 205.920 – vide nota explicativa 
12b – é referente à parcela de 75% destinada à venda e está registrado pelo valor justo, 
baseado na melhor estimativa da Companhia obtida através da proposta vinculante 
objeto do fato relevante de 17 outubro de 2017. 
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No dia 05 de dezembro de 2017, a Companhia informou ao mercado que as partes 
envolvidas em proposta vinculante objeto do fato relevante não atingiram as condições 
precedentes dentro do prazo de expiração, sobretudo em relação ao aceite da transação 
proposta pelas outras companhias que integram o Consórcio BS-4. 
 
O reconhecimento, a classificação, a mensuração e a divulgação desse ativo dependem 
da decisão arbitral, conforme mencionado na nota explicativa 1.2 – Portifólio. 
 
 

11 Investimentos  
 

  Controladora   Consolidado 
                  

   30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 
Ativo                 
  Atlanta Field B.V   -   -   221.349   192.007 
  OGX R11   5.974   6.669   -   - 
  Ajuste equivalência OGX Netherlands (i)   -   -   2.890   1.235 
         

    5.974   6.669   224.239   193.242 
  

 
   

 
  

Passivo         
 Provisão para perda em investimento em controladas         
 

 
 

   
 

  

  OGX Internacional    (1.950.117)   (1.376.815)   -   - 
 

(i) Refere-se à parcela da receita do lease da OGX Netherlands eliminada na consolidação contra o custo de produção 
(estoque) da Dommo Energia. 

 

a. Movimentação do investimento  
 

  Controladora Consolidado 
    Ativo   Passivo Ativo   Passivo 
     

 
   

Saldo em 01 de janeiro de 2017   4.651  (1.326.187)      178.107            -  
                
 Contribuição de capital em participações societárias    4.082  1.210  14.647           -  
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira   -  (41.102)  2.009           -  
 Resultado de equivalência patrimonial   (1.035)  (22.848)  (708)           -  
         

Saldo em 30 de junho de 2017  7.698  (1.388.927)  194.055           -  
         
 Contribuição de capital em participações societárias   -  740  -           -  
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira  -  196  (34)           -  
 Resultado de equivalência patrimonial  (1.029)  11.176  (779)           -  
    

   

 

   

Saldo em 31 de dezembro de 2017    6.669  (1.376.815)      193.242            -  
    

       Contribuição de capital em participações societárias    -  844  -           -  
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira   -  (251.698)  29.612           -  
 Resultado de equivalência patrimonial   (695)  (322.448)  1.385           -  
           

Saldo em 30 de junho de 2018   5.974  (1.950.117)  224.239 
 

         -  
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b. Informações sobre as participações societárias 
 
  30 de junho de 2018 
                        
  No Brasil   No exterior 
                        

  OGX R-11   OGX Áustria   OGX International   
OGX 

Netherlands    

OGX 
Netherlands 

Holding   

Atlanta 
Field 

(i) 
                        
Ativo circulante 6.706  55  45  24  103  27.359 

Ativo realizável a longo prazo 10.983  12.770.035  15  121.983  2.424  4.885 

Investimentos -  -  -  -  335.894  - 

1mobilizado -  -  -  1.014  -  536.859 
             

Total ativo 17.689  12.770.090  60  123.021  338.421  569.103 
             

Passivo circulante 5  315  13  -  46.339  14.783 

Passivo não circulante 11.710  14.938.470  1.950.164  8.477  11.375  945 

Patrimônio líquido  5.974  (2.168.695)  (1.950.117)  114.544  280.707  553.375 
             

Total passivo + patrimônio  17.689  12.770.090  60  123.021  338.421  569.103 
             

Percentual de participação 100%   100%   100%   100%   100%   40% 
Lucro (prejuízo) do período  (695)  (322.403)  (322.448)  14.105  10.999  (3.750) 
 
 
 
  31 de dezembro de 2017 
                        
  No Brasil   No exterior 
                        

  OGX R-11   OGX Áustria   OGX International   
OGX 

Netherlands    

OGX 
Netherlands 

Holding   

Atlanta 
Field 

(i) 
                        
Ativo circulante 6.473 6 15 27 20 13.304 
Ativo realizável a longo prazo 12.988 11.261.446 13 90.821 2.053 7.538 
Investimentos - - - - 276.550 - 
1mobilizado - - - 870 - 467.862 
  

           

Total ativo 19.461 11.261.452 28 91.718 278.623 488.704 
  

           

Passivo circulante 641 274 - 13 38.379 8.013 
Passivo não circulante 12.151 12.816.136 1.376.843 7.162 9.759 673 
Patrimônio líquido  6.669 (1.554.958) (1.376.815) 84.543 230.485 480.018 
  

           

Total passivo + patrimônio  19.461 11.261.452 28 91.718 278.623 488.704 
                        

Percentual de participação 100%   100%   100%   100%   100%   40% 
Lucro (prejuízo) do exercício  (2.064) (32.359) (11.672) 26.404 22.993 133 

 
                       

 
(i) Refere-se à totalidade do saldo do patrimônio líquido e do lucro/(prejuízo) líquido do período. 
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12 Imobilizado (consolidado)  
 

Imobilizado (consolidado) 
Móveis e 
utensílios   

Máquinas e 
equipamentos   

Equipamentos 
de informática   

Benfeitorias em 
imóveis de terceiros   Veículos     

Imobilizado de 
exploração e 

 produção    Total 
                              

Custo                             
Em 01 de janeiro de 2017 5.278   889   10.879   -   404     537.873   555.323 
               
Adições -  -  -  1.793  -   89.102  90.895 
Adições - provisão para abandono (a) -  -  -  -  -   (40.126)  (40.126) 
Adições - provisão para compensação ambiental  -  -  -  -  -   4.857  4.857 
Impairment (d) -  -  -  33  -   (314.462)  (314.429) 
Alienações (30)  -  (106)  -  -   -  (136) 
Ativo não circulante disponível para venda -  -  -  -  -   (101.602)  (101.602) 
Ajustes acumulados de conversão Cias Offshore (c) -  -  -  -  -   14  14 
Em 31 de dezembro de 2017 5.248  889  10.773  1.826  404   175.656  194.796 
                              
Adições -  -  -  -  -   89.603  89.603 
Adições - provisão para abandono (a) -  -  -  -  -   (15.057)  (15.057) 
Adições - provisão para compensação ambiental  -  -  -  -  -   2.995  2.995 
Impairment (d) -  -  -  -  -   10.791  10.791 
Ajustes acumulados de conversão Cias Offshore (c) -  -  -  -  -   143  143 
Em 30 de junho de 2018 5.248  889  10.773  1.826  404   264.131  283.271 
                              
Depreciação Acumulada                             
Em 01 de janeiro de 2017 (3.277)   (542)   (10.602)   -   (387)     -   (14.808) 
               
Depreciação e depletação no exercício  (510)  (88)  (164)  (87)  -   (14.467)  (15.316) 
Baixa depreciação impairment  -  -  -  -  -   14.467  14.467 
               
Em 31 de dezembro de 2017 (3.787)  (630)  (10.766)  (87)  (387)   -  (15.657) 

                              
Depreciação e depletação no exercício  (241)  (42)  (5)  (104)  -   (8.433)  (8.825) 
Baixa depreciação impairment (d) -  -  -  -  -   8.433  8.433 
Em 30 de junho de 2018 (4.028)  (672)  (10.771)  (191)  (387)   -  (16.049) 
                              
Taxas de depreciação e depletação (a.a) 10   10   20   10   20     (b)     
                              
Valor residual líquido                             
Em 30 de junho de 2018 1.220  217  2  1.635  17   264.131  267.222 
Em 31 de dezembro de 2017 1.461  259  7  1.739  17   175.656  179.139 
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(a) Vide nota explicativa 17. Essa movimentação não tem efeito caixa. 
(b) A depreciação e a depleção do imobilizado de exploração & produção ocorre a partir da declaração de comercialidade e do início da 

produção, com base no método das unidades produzidas (“DUP”).  
(c) Referem-se aos ajustes de conversão do câmbio sobre os saldos ativos das controladas internacionais OGX Netherlands e Parnaíba 

B.V. 
(d) Em 2018, o montante refere-se ao Campo de Tubarão Martelo. Em 2017, o montante refere-se substancialmente ao impairment do 

BS-4. Vide comentários na seção “avaliação de indicativos de impairment” a seguir nesta nota, itens a e b, respectivamente. 

 
Avaliação de indicativos de impairment 
A Companhia faz uma análise trimestral do status dos poços exploratórios. Caso sejam 
apontados como secos ou subcomerciais a Companhia realiza a baixa contábil para 
resultado.  
 

a. Campo de Tubarão Martelo: 
Em 2014, o fluxo de caixa descontado elaborado para o Campo de Tubarão Martelo 
indicou que, considerados o cenário de preços e as projeções futuras utilizadas pela 
Companhia, os custos incorridos tornavam a produção economicamente inviável. Isto 
resultou na contabilização de uma provisão para não realização (impairment) dos ativos 
vinculados ao Campo de Tubarão Martelo, cujo montante de R$ 3.237.254 foi 
registrado no ativo imobilizado, dos quais R$ 691.758 e R$ 2.602.681 foram registrados 
nos exercícios de 2013 e 2014, respectivamente. Já o montante de  R$ 80.473 foi 
registrado no ativo intangível, dos quais R$ 23.288 e R$ 57.185 foram registrados, 
respectivamente, em 2013 e 2014.  
 
A Companhia realizou ações para reduzir os custos, ao longo do exercício de 2015, que 
não foram capazes de tornar a manutenção do Campo economicamente viável devido, 
principalmente, à queda do preço do petróleo à época. Em 19 de janeiro de 2016 a 
Companhia solicitou junto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (“ANP”), a suspensão temporária da produção do Campo de Tubarão 
Martelo, não tendo expectativa de recuperabilidade futura destes ativos. Por esta razão, 
para 30 de junho de 2018 a Companhia manteve registrada provisão integral para perda 
(impairment) dos ativos vinculados ao Campo de Tubarão Martelo. No dia 26 de Abril 
de 2016, foi protocolada a solicitação para retomada de produção no Campo de Tubarão 
Martelo junto à ANP. No dia 01 de Julho de 2016, a Companhia recebeu ofício emitido 
pela ANP autorizando a retomada imediata da produção do Campo de Tubarão Martelo, 
por meio da FPSO OSX-3. O Campo de Tubarão Martelo atualmente encontra-se em 
produção. 
 
 

b. Campos de Atlanta e Oliva 
Em 31 de dezembro de 2017, o business plan foi atualizado considerando as principais 
premissas: (i) volumes recuperáveis 197,4 MMbbl (milhões de barris) para os Campos de 
Atlanta e Oliva; (ii) brent de longo prazo, utilizando a média das projeções divulgadas 
por diferentes instituições financeiras, cujo preço projetado até dezembro de 2019 varia 
entre US$ 62,82 e US$ 65,49 e é fixado em US$ 67,49 para os anos subsequentes; (iii) 
desconto de US$ 14/bbl (barril) do preço do petróleo tipo brent para venda devido às 
características do óleo e custos de transporte. 
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Com base nas premissas acima e considerando a possibilidade de vender 75% dos 40% 
de sua participação no Consórcio BS-4, a Companhia constituiu um impairment em 30 
de setembro de 2017 e manteve o mesmo para 31 de dezembro de 2017 e 30 de junho de 
2018, utilizando como melhor estimativa de valor recuperável o montante da proposta 
recebida durante o exercício de 2017, ainda que tenha ocorrido a decisão preliminar 
conforme descrito na nota explicativa 1.2 bem como a alteração de premissas como o 
preço do petróleo. A diferença entre o investimento proporcional correspondente a 75% 
do investimento total realizado pela Companhia no BS-4 e seu valor de eventual 
realização, é demonstrada a seguir:  
 
Impairment BS-4 
 

Valor 
investido até 
30/06/2018, 
líquido de 

amortização 

Impairment 
parcial 

 Ativo não 
circulante 
disponível 
para venda 

 
 

Valor 
Recuperável 

 
BS-4 

Intangível 569.275 
 

   (329.853) 
 

  (104.318) 135.104 
Imobilizado 686.999 

 
   (321.266) 

 
  (101.602) 264.131 

Total 1.256.274 
 

   (651.119) 
 

  (205.920) 399.235 

 
 
Depreciação 
O imobilizado de exploração e produção é depreciado a partir da declaração de 
comercialidade e início da produção, pelo método de unidades produzidas.  
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13 Intangível (controladora e consolidado) 
 
O intangível da Companhia corresponde a: (a) intangível de E&P, representado por bônus 
de assinatura pagos para se obter concessões de exploração, desenvolvimento e produção 
dos blocos e por valores pagos em aquisições de participações de terceiros (farm ins); (b) 
outros intangíveis representados, sobretudo, por softwares. 
  

  

Sistemas e 
programas de 

informática   
Intangível de 

E&P   Total 
Custo           
Em 01 de janeiro de 2017 40.507   576.298   616.805 
            

Adições 61  -  61 
Impairment -  (329.853)  (329.853) 
Ativo não circulante disponível para venda -  (104.318)  (104.318) 
       

Em 31 de dezembro de 2017 40.568  142.127  182.695 
            

      

      

Em 30 de junho de 2018 40.568  142.127  182.695 
      
Amortização acumulada           
Em 01 de janeiro de 2017 (39.995)   (6.888)   (46.883) 
Amortização (562)   (135)  (697) 
            

Em 31 de dezembro de 2017 (40.557)  (7.023)  (47.580) 
            

Amortização (1)  -  (1) 
       

Em 30 de junho de 2018 (40.558)  (7.023)  (45.581) 
            

Taxas de amortização (% a.a.) 20   (a)     
            

Valor residual líquido           
Em 30 de junho de 2018 10  135.104  135.114 
Em 31 de dezembro de 2017 11   135.104   135.115 

 

(a) A amortização do intangível de E&P ocorre a partir da declaração de comercialidade e do inicio da produção, com base no método das 

unidades produzidas (“DUP”).  

 

Baixas e impairments 
Conforme explicado na nota explicativa 12, no quarto trimestre de 2014 a Companhia 
revisou seu Business Plan e reconheceu impairment para o Campo de Tubarão Martelo 
no montante de R$ 57.185. Para 30 de junho de 2018, a Companhia segue sem ter 
expectativa de recuperabilidade dos ativos vinculados ao Campo de Tubarão Martelo.  
 

Adicionalmente, conforme descrito na seção “Avaliação de indicativos de impairment” 
da nota explicativa 12, a Companhia constituiu provisão para impairment relacionada 
aos investimentos realizados no BS-4. 
 

Amortização 
A amortização do intangível de E&P ocorre a partir da declaração de comercialidade e 
do início da produção, com base no método das unidades produzidas (“DUP”). Em 30 
de junho de 2018 o único campo com comercialidade declarada e com produção 
iniciada era o Campo de Tubarão Martelo.  
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14 Imposto de renda, contribuição social, participações governamentais e 
outros impostos e contribuições 
 

Controladora Consolidado 
       

30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 
Ativo não circulante  

        Imposto de renda, contribuição social e outros impostos 
    a recuperar 

  IRRF sobre aplicações financeiras       346  324        426  387 
  Antecipações de imposto de renda e contribuição social      5.702  -      5.710  41 
  IRPJ saldo negativo        15  15        318  292 
  PIS a compensar      13.825  13.055     13.825  13.055 
  COFINS a compensar     63.671  73.155     63.671  73.155 
  ICMS a recuperar        390  390        390  390 
  Outros a recuperar      1.032  1.032      2.400  2.124 

 
 

 84.981   
 

87.971  
    

86.740   
 

89.444 

 Imposto de renda e contribuição social diferidos        
  IRPJ diferido    107.448  107.574    107.448  107.574 
  CSLL diferida     38.852  38.726     38.852  38.726 
        

    146.300  
 

146.300 
 

   146.300  
 

146.300 

   Passivo circulante    
 Impostos e contribuições e participações governamentais a  
recolher        
 IRPJ e CSLL sobre o lucro      4.354  

 
- 

 
     4.354  

 
- 

 IRRF     22.114  19.764     22.114  19.764 
 Retenção de contribuições sociais       268  546        268  546 
 COFINS a recolher         -  

 
- 

 
        -  

 
1 

 Royalties a pagar       4.517  2.967      4.517  2.967 
 Impostos sobre alienação de ativos da OGX Colômbia      6.263  6.263      6.263  6.263 
 Outros       159  407        160  407 

     37.675  29.947     37.676  29.948 

        Passivo não circulante 
   

 PIS e COFINS diferidos        
 PIS diferido (i)     16.154  5.197     16.154  5.197 
 COFINS diferida (i)     99.411 31.978     99.411  31.978 

   

    115.565  37.175    115.565  37.175 
        

 
 
 (i) No dia 01 de Abril de 2015 foi publicado o Decreto n° 8.426 restabelecendo, a partir de 01 de Julho de 2015, a 
alíquota do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime 
de apuração não cumulativo. As alíquotas foram restabelecidas em 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS, exceto 
para os casos previstos no próprio decreto, onde a alíquota se manteve a 0%. Tendo em vista que a Companhia tributa 
o resultado decorrente das variações monetárias em função da taxa de cambio pelo regime de caixa, registrou 
provisão de PIS e COFINS diferidos sobre estas receitas de variações monetárias não realizadas.  
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A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social é demonstrada 
como segue: 

  30/06/2018   30/06/2017 
        

    Consolidado   Consolidado 
                  

    IRPJ   CSLL   IRPJ   CSLL 
                  
Lucro (prejuízo) do período antes do IRPJ e CSLL - operações 

  
273.353  273.353   (213.446)  (213.446) 

continuadas         

Operações descontinuadas  -  -  (27)  (27) 
            

Adições/exclusões de natureza permanentes:           
Outras adições indedutíveis   1.038  707   2.139  1.175 
Ajuste do preço de transferência  -  -  8.868  8.868 
Ajuste resultado exercício anterior  -  -  70.069  70.069 
Resultado das empresas no exterior   322.448  322.448   22.847  22.847 
               

Base de cálculo para IRPJ e CSLL   596.839  596.508   (109.550) (110.514) 
                  

Alíquotas (%) 

15% +  
Adicional 

10% 9% 

15% +  
Adicional 

10% 9% 
                  

IRPJ e CSLL corrente e diferido   (149.210)  (53.686)   27.388  9.946 

            

IRPJ e CSLL corrente e diferido   (149.210)  (53.686)   27.388  9.946 
(-) Compensação de incentivos fiscais  79  -  -  - 
(+) Provisão para não realização de IRPJ e CSLL diferido   145.937  52.526   (21.805)  (8.069) 

    (3.194)  (1.160)   5.583  1.877 

Composição do IRPJ e CSLL           

IRPJ e CSLL - corrente   (3.194)  (1.160)   -  - 
IRPJ e CSLL - diferido   -   -   5.583  1.877 

    
        

Total do IRPJ e CSLL contabilizado (i)   (3.194)  (1.160)   5.583  1.877 
            

Alíquota efetiva    (1,17%)   (0,42%)   (2,62%)  (0,88%) 

 
(i) O total de imposto de renda e de contribuição social registrado nas demonstrações dos resultados em 30 de junho de 2018 
e de 2017 soma R$ (4.354) e R$ 7.460, respectivamente.  

 
Impostos diferidos e Business Plan 
Em 30 de junho de 2018 a Companhia e suas subsidiárias registravam em seus livros 
fiscais, um saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos no montante de R$ 
7,4 bilhões. Desse total, com base em seu Business Plan, a Companhia previa recuperar 
o montante de R$ 146.300.  
 

  Valores em milhões de Reais 

 
 
Expectativa de realização 
anual dos impostos diferidos 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

até 2033 Total 

(20,1) (19,3) (18,8) (6,8) (29,6) (51,9) (146,3) 
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O Business Plan utilizado para avaliar a recuperação do saldo de imposto de renda e 
contribuição social diferidos considera, como principais premissas: 
 
(a) Campos de Atlanta e Oliva (BS-4): A Companhia considera em seu Business Plan o farm-

down do ativo, reduzindo sua participação no BS-4 de 40% para 10%, conforme nota 
explicativa 12. 

(b) Volumes recuperáveis totais (i): 197,4 MMbbl para Campos de Atlanta e Oliva; 

(c) Preço do petróleo tipo brent de longo prazo, utilizando à média das projeções divulgadas 
por diferentes instituições financeiras. O preço projetado até dezembro de 2019 varia entre 
US$ 62,82 a US$ 65,49 e fixado em US$ 67,49 para os anos subsequentes. 

(d) Desconto de US$ 14/bbl no preço de venda do petróleo tipo brent devido às características 
do óleo e custos de transporte. 

(i) Informação não revisada pelos auditores independentes 

 
Com base nessas premissas, o modelo indica que a Companhia manteria seu caixa positivo por, 
pelo menos, mais 12 meses e conseguiria realizar R$ 146.300 referentes a créditos de IRPJ e 
CSLL diferidos já existentes. 

Destaca-se, contudo, que apesar do Business Plan utilizar as melhores expectativas da 
Administração, o mesmo está sujeito a incertezas diversas, com destaque para as 
financeiras (custos e despesas estimados, preço do petróleo previsto, taxa de câmbio, 
etc), as operacionais (eficiência dos equipamentos e equipe de produção), as 
regulatórias (ex. ANP, IBAMA, legislação tributária, etc), as negociais (sucesso na 
alienação de ativos e rolagem, conversão ou renegociação de dívidas) e as geológicas 
(volume e comportamento dos reservatórios).  
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15 Partes relacionadas 
 
 

Controladora 

 
Créditos com partes 

relacionadas 
  Empréstimos com partes 

relacionadas - Ativo 
  Contas a pagar para partes relacionadas 

  Empréstimos com partes 
relacionadas-Passivo       

 
(não circulante)   (não circulante)   (circulante) 

 
(não circulante)   (não circulante) 

 
30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018  31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 

OGpar (i) 5.225         5.225    100.399         87.780    -              -    -          -               -               -  
OGX Austria (ii) 407.482       349.590    14.530.987      12.466.545    -             -     (407.482)    (349.590)      (12.358.011)      (10.907.963) 
OGX Netherlands (iii) -             -     4.491           3.773    (110.484)        (80.972)   -           -               -               -   
OGX International  -             -     59.494          49.969    -             -     -           -               -               -   
OSX 3 Leasing B.V. (v) -  -  -  -  (2.748)  -  -  -  -  - 
OSX Construção Naval S.A.  -           -   -           -   -          (52) -           -             -             -   
OSX Serviços Operacionais (iv) -           -   -           -   -       (1.500) -           -             -             -   
OGX R-11 73            73    11.635          12.077    (47)         (2.063)   -           -               -               -   
  412.780     354.888    14.707.006    12.620.144    (113.279)       (84.587)    (407.482)   (349.590)    (12.358.011)     (10.907.963) 

 
 
                   

  Consolidado 

 
Créditos com partes 

relacionadas 
  Empréstimos com partes 

relacionadas - Ativo 
  Contas a pagar para partes relacionadas 

  Empréstimos com partes 
relacionadas-Passivo   

 
  

 
(não circulante)   (não circulante)   (circulante) 

 
(não circulante)   (não circulante) 

 
30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018  31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 

OGpar (i) 5.225         5.225    100.399          87.780    (633)           (633)             -   
 

          -               -               -   

OSX 3 Leasing B.V. (v) -  -  -  -  (2.748)  -  -  -  -  - 
OSX Construção Naval S.A. - 

 
          -   

 
- 

 
          -   

 
- 

 
         (52) 

 
          -   

 
          -   

 
          -   

 
          -   

OSX Serviços Operacionais (iv) - 
 

          -   
 

- 
 

          -   
 

- 
 

      (1.500) 
 

          -   
 

          -   
 

          -   
 

          -   
   5.225       5.225    100.399       87.780    (3.381)        (2.185)              -   

 
          -               -                -   

 
  Consolidado 

  Resultado 
  

    

Parte relacionada Compõe saldo da rubrica na DRE 30/06/2018   30/06/2017 
  

   
 

OSX-3 Leasing B.V. - Afretamento FPSO OSX-3 CPV (15.563) 
 

(163.573) 
OGpar - Juros ativos sobre mútuos (i) Resultado Financeiro 3.299   2.705 
OSX Serviços Operacionais - Compensações OSX (iv) Outras (receitas) despesas operacionais 958   (1.391) 
     

   
 

(11.306)   (162.259) 
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Abaixo maiores informações sobre a rubrica Empréstimos e Financiamentos passivos com partes relacionadas: 
 
 

                      Controladora 
                                      
                        30/06/2018   31/12/2017 

Empréstimos e financiamentos Moeda   
  

  
  

  Taxa de juros   
  

Contraparte   Principal 
  

Juros 
  

Total   Total Pagamento de 
juros 

Amortização do 
principal 

      

                                      
Pré-pagamento de exportação (PPE) US$   Semestral   30/07/2034   9% a.a.     OGX Austria   9.747.077  387.462  10.134.539   8.694.708 
Debêntures 12.431 de Infra-estrutura R$   Semestral   30/07/2034   10,5% a.a.     OGX Austria   2.025.000  126.553  2.151.553   2.151.553 
Mútuo US$   ao final do contrato   30/07/2034   Libor 6M + 2,5%     OGX Austria   71.257  662  71.919   61.702 
                               
                        11.843.334  514.677  12.358.011   10.907.963 
                               

                     Circulante                    -                  -   
                    Não circulante   11.843.334  514.677  12.358.011   10.907.963 

 
 
Movimento do passivo “Empréstimos e Financiamentos passivos com partes relacionadas” 

 

 
 

Controladora 
   
Saldo em 31 de dezembro de 2017 10.907.963 
    
(+) Juros incorridos/estornados                -  
(-) Amortização do principal e juros                -  
(+) Variação cambial 1.450.048 
   
Saldo em 30 de junho de 2018 12.358.011 
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(i) Refere-se basicamente a mútuo entre empresas ligadas.  
(ii) Empréstimos com partes relacionadas: No ativo refere-se aos créditos contra a OGX Austria, em contrapartida 

da assunção da dívida referente aos Senior Unsecured Notes, que era garantida pela Dommo Energia, conforme 
previsto no plano de Recuperação Judicial. A variação do saldo de R$ 2.064.442 entre 31 de dezembro de 2017 e 
30 de junho de 2018 refere-se integralmente a variação cambial. No passivo refere-se ao pré-pagamento de 
exportações, a debênture não conversível e ao mútuo a pagar à OGX Austria. 

(iii) Refere-se substancialmente ao valor a pagar referente ao contrato de arrendamento de equipamentos 
subaquáticos celebrado entre a Companhia e a investida OGX Netherlands e adiantamento para compra de 
equipamentos feito pela Companhia para OGX Netherlands.  

(iv) Refere-se ao contrato de compensação firmado entre a Companhia e a OSX Serviços Operacionais. 
(v) Refere-se ao leasing do FPSO OSX 3. 

 
Outras informações sobre a rubrica empréstimos e financiamentos com partes 
relacionadas (passivos) 
 

US$ 2,6 bilhões Senior Unsecured Notes e US$ 2,6 bilhões PPE 
Em 3 de junho de 2011, a OGpar realizou a emissão no mercado internacional de US$ 
2,6 bilhões (equivalentes a R$ 4,0 bilhões) na modalidade Senior Unsecured Notes ou 
Títulos de Dívida no Exterior (“Bonds 2018”). O principal vencia em 2018, enquanto os 
juros, cuja taxa era de 8,5% ao ano, eram devidos semestralmente nos meses de junho e 
dezembro. Os recursos foram destinados prioritariamente ao financiamento do 
desenvolvimento da produção nas Bacias de Campos e Parnaíba. Os custos para captação 
de US$ 46.072 (equivalente a R$ 74.310) foram contabilizados no passivo, reduzindo o 
valor captado. Esse montante foi apropriado para resultado ao longo da vigência do 
empréstimo pelo método da taxa efetiva. Em outubro de 2011 foi celebrado um aditivo ao 
instrumento de emissão dos Bonds 2018 no montante de US$ 2,6 bilhões, mediante o 
qual foi efetuada a substituição da OGpar por sua controlada a época OGX Austria 
como emitente e principal devedora de tais títulos de dívida. Em contrapartida a esta 
operação, a OGpar e sua controlada a época OGX Austria celebraram um contrato pelo 
qual foram cedidos pela OGpar à OGX Austria os recursos captados com a emissão dos 
supracitados títulos de dívida (acrescentada a receita de juros gerada pela aplicação dos 
recursos captados até a data da cessão, bem como descontados os custos de emissão). 
Ainda em outubro de 2011 foi celebrado um contrato de pagamento antecipado de 
exportações (“PPE”), pelo qual a OGX Austria concedeu à Dommo Energia um 
pagamento antecipado no montante de US$ 2,6 bilhões, com o propósito de financiar o 
desenvolvimento e produção do petróleo a ser exportado pela Dommo Energia à OGX 
Austria. Em contrapartida ao pagamento antecipado, a Dommo Energia se comprometeu 
a exportar à OGX Austria, até 27 de maio de 2018, através de um ou mais embarques, o 
número de barris de petróleo necessário para quitar o pagamento antecipado. O valor 
antecipado e ainda não quitado através de exportações de petróleo estava sujeito a juros 
de 9,0% a.a., com pagamentos semestrais. 
 
Com a aprovação do plano de recuperação judicial em 3 de junho de 2014 a Dommo 
Energia, atuando como garantidora das dívidas, reconheceu o Bonds 2018 como passivo 
e em contrapartida registrou um ativo contra a OGX Austria. A OGX Austria por sua 
vez deixou de reconhecer a dívida com os bondholders e reconheceu outra no mesmo 
valor contra a garantidora Dommo Energia. Em 30 de setembro de 2014, após o 
cumprimento de todas as condições precedentes previstas no Plano de Recuperação 
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Judicial para conversão da dívida em instrumentos de patrimônio, a Dommo Energia 
registrou a extinção desse Notes. O plano de recuperação judicial postergou o 
vencimento do PPE e do crédito da Dommo Energia com a OGX Austria pela sub-
rogação dos bonds para 30 de julho de 2034. O plano prevê, ainda, que os juros do PPE 
entre a Dommo Energia e a OGX Austria sejam congelados na data do pedido de 
recuperação judicial. A variação cambial continua a ocorrer. 
 

US$ 1,1 bilhão Senior Unsecured Notes e R$ 2,0 bilhões Debêntures Lei 12.431/11 de 
Infra-estrutura 
Em 30 de março de 2012, a OGX Austria realizou a emissão no mercado internacional 
de US$ 1,1 bilhão (equivalente a R$ 1,9 bilhões) na modalidade Senior Unsecured Note 
ou Títulos de Dívida no Exterior (“Bonds 2022”). O principal vencia em abril de 2022, 
enquanto os juros, cuja taxa era de 8,375% ao ano, eram devidos semestralmente nos 
meses de abril e outubro. Os custos para captação de US$ 17,8 milhões (equivalentes a 
R$ 39,0 milhões) foram contabilizados no passivo, reduzindo o valor captado. Esse 
montante foi apropriado para resultado ao longo da vigência do empréstimo pelo 
método da taxa efetiva. Em 28 de setembro de 2012 a Dommo Energia emitiu no 
mercado de valores mobiliários brasileiro, no âmbito da Instrução CVM 476, R$ 2,0 
bilhões em debêntures simples, quirografárias e não conversíveis em ações. A 
compensação da operação ocorreu em outubro de 2012. As debêntures são valores 
mobiliários enquadrados no âmbito da Lei 12.431/11 e os recursos levantados em 
decorrência da emissão foram integralmente utilizados para reembolsar gastos 
capitalizáveis incorridos pela emissora, durante a realização de sua campanha 
exploratória na Bacia de Campos, conforme expressamente previsto no Artigo 1º, § 1º, 
VI da referida Lei. As debêntures previam juros remuneratórios semestrais, em taxa 
anual de 10,5% ao ano. O principal vencia em março de 2022. Na data da emissão das 
debêntures, os referidos títulos foram subscritos em sua integralidade pela OGX Austria 
GmbH.  
 

Com a aprovação do Plano em 03 de junho de 2014 a Dommo Energia, atuando como 
garantidora das dívidas, reconheceu o Bonds 2022 como passivo e em contrapartida 
registrou um ativo contra a OGX Austria. A OGX Austria por sua vez deixou de 
reconhecer a dívida com os bondholders e reconheceu outra no mesmo valor contra a 
garantidora Dommo Energia. Em 30 de setembro de 2014, após o cumprimento de todas 
as condições precedentes previstas no Plano de Recuperação Judicial para conversão da 
dívida em instrumentos de patrimônio, a Dommo Energia registrou a extinção desse 
Notes. O Plano postergou o vencimento das Debêntures e do crédito da Domo Energia 
com a OGX Austria pela sub-rogação dos Bonds 2022 para 30 de julho de 2034.  
 

O Plano prevê, ainda, que os juros das debêntures Lei 12.431/11 entre a Dommo 
Energia e a OGX Austria sejam congelados na data do pedido de recuperação judicial. 
A variação cambial continua a ocorrer. 
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Mútuos 
O caixa das empresas controladas pela Dommo Energia é gerido de forma integrada de 
modo que sobras de caixa em uma Companhia podem ser transferidas para as demais 
através de contratos de mútuos entre as partes. 
 
OGpar 
Em 02 de agosto de 2017, o Juizo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio 
de Janeiro decretou o encerramento do processo de recuperação judicial das 
recuperandas.  
 
O Plano de Recuperação Judicial estabelece que as Administrações da Dommo e da 
OGpar adotem os procedimentos necessários a incorporação da OGpar pela Dommo 
Energia, os quais serão ainda submetidos e estarão sujeitos a aprovação dos acionistas 
de ambas as empresas. A Companhia está executando tais procedimentos com o 
objetivo de concluir a operação ainda em 2018. 
 
Em 2T18, a Dommo possuia um contas a receber da OGpar decorrente de mútuos no 
montante de R$ 100.399, cujo saldo foi formado inicialmente em 2014 no valor de R$ 
95.548 e vem sendo validado pelos auditores independentes desde então. Em linha com 
as determinações do Plano de Recuperação Judicial, a Companhia vem realizando 
mútuos regulares à OGpar com o objetivo de manutenção das suas despesas regulares e 
garantir sua continuidade até a conclusão da incorporação, momento em que esses 
valores serão liquidados com o passivo correspondente registrado na OGpar. 
 
 

16 Fornecedores 
 
    Controladora   Consolidado 

    30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 
                

Fornecedores nacionais   20.211   29.505   20.704   30.144 
Fornecedores estrangeiros   10.286   11.824   10.286   12.136 
Provisões E&P (i)   5.843   1.510   5.843   1.510 

    36.340   42.839   36.833   43.790 

 
(i) Provisões de E&P contemplam basicamente os custos ainda não faturados incorridos/estimados com serviços de 

instalação subsea e produção de óleo e gás. As provisões de produção são baseadas nas taxas diárias contratuais. 

Estes saldos estão classificados como “outros passivos financeiros” e estão 
reconhecidos pelo seu custo amortizado. 
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17 Provisões diversas  
 
   Controladora e Consolidado 
       
   30/06/2018  31/12/2017 
Circulante     
Provisão para obrigação de abandono -Tubarão Azul (a)  -  37.406 
Provisão ganho mínimo garantido - opções de ações (b)  3.404  4.000 
   3.404  41.406 
Não circulante    
Provisão para obrigação de abandono (a) 
  Campo de Tubarão Azul   60.018  72.776 
  Campo de Tubarão Martelo  272.392  240.411 
  BS-4  44.932  38.231 
   377.342 351.418
Provisões para compensações ambientais (c)     
  Campo de Tubarão Azul  11.444  11.092 
  Campo de Tubarão Martelo  41.457  40.180 
  Bacia de Campos   2.007  1.943 
  Bacia de Santos   9.204  7.903 
   64.112  61.118 
      
Provisões para contingências regulatórias (d)  185.689  185.744 
Provisão para compromissos regulatórios assumidos (Vide nota explicativa 28)  53.743  53.743 
Provisões trabalhistas  2.964  2.045 
      
 Total não circulante  683.850  654.068 
 

(a) Provisão para obrigação de abandono futuro de campos de exploração e produção: A partir da declaração de 
comercialidade de seus campos e início das atividades de desenvolvimento, a Companhia, passa a constituir provisão 
para atender à obrigação de abandono das áreas (Asset Retirement Obligation - ARO) ao final do período de 
concessão. Tal provisão reflete a estimativa dos gastos a serem incorridos, sobretudo, com: (i) tamponamento dos 
poços; e (ii) remoção das linhas e dos equipamentos de produção.  

(b) Provisão para ganho mínimo garantido - opções de ações: Provisão referente ao ganho mínimo garantido associado 
aos contratos antigos de opções de ações, já encerrados. Ao longo do terceiro trimestre de 2014 a Companhia 
renegociou com os beneficiários do ganho mínimo os termos do Acordo. Para aqueles beneficiários que aceitaram a 
proposta, a Companhia se comprometeu a pagar, no mês do acordo, 10% do valor total provisionado e mais 40% em 
8 parcelas iguais mensais e consecutivas nos meses imediatamente subsequentes. Aqueles que aceitaram o Acordo 
concordaram que os 50% remanescentes, não seriam mais devidos pela Companhia que com isso reduziu o impacto 
futuro no seu fluxo de caixa em pelo menos R$ 37.796. 

(c) Provisões para compensações ambientais: Para obtenção de licenças ambientais a Companhia se compromete junto ao 
IBAMA a efetuar certas compensações ambientais, com repasse de recursos a unidades de conservação.  

(d) Provisões para contingências regulatórias: Referem-se à provisões para multas aplicadas pela ANP ou cujo fato 
gerador já é conhecido. 

 
 

18 Outras contas a pagar 
 
    Controladora Consolidado 
                

    30/06/2018 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2017 
    
Consórcio BS-4 (i)   171.557 81.745 217.734 120.099 
Outros   10.912 10.857 10.912 10.857 
     

   
 

  

    182.469 92.602 228.646 130.956 
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(i) Refere-se às chamadas de capital do Consórcio BS-4 cujos pagamentos encontram-se suspensos pela Companhia. Os montantes de 

R$ 89.812  e R$ 97.635 informados nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa do período corrente referem-se aos cahs calls 
recebidos no primeiro semestre de 2018 e compõem o saldo em aberto de R$ 217.734. 

 
 

19 Contingências  
 
Em 30 de junho de 2018 a Companhia não era ré em litígios cuja expectativa de perda 
fosse considerada provável, exceto pelas “Provisões para contingências regulatórias” e 
pelas “Provisões Trabalhistas” descritas na nota explicativa 17. Na data citada a 
Companhia era ré nos seguintes litígios de valores relevantes e perdas consideradas 
possíveis na opinião de seus assessores legais externos. Com base nas opiniões dos 
advogados externos da Companhia e nas práticas contábeis adotadas no Brasil não 
foram constituídas provisões para perda de nenhum dos valores mencionados abaixo. 
 

a. CIDE e IRRF sobre pagamentos a empresas estrangeiras em afretamento de 
embarcações. Valor: R$ 104.490. 
 

b. Aceitação de garantidor para os tributos federais suspensos em razão da admissão 
temporária, no regime do Repetro, do FPSO OSX-3: Valor: R$ 760.706.  
 

c. Causas trabalhistas: questionamentos de horas extras, adicional noturno, danos morais 
etc. Valor: R$ 18.322. 
 

d. Ação de Cobrança IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada (“IBM”): Em 
29 de outubro de 2013 a Companhia rescindiu o contrato de prestação de serviços 
pactuado com a IBM. A IBM alegou que a rescisão não foi válida e que continuou 
prestando serviços, sem por eles receber, mesmo após a distribuição do pedido de 
recuperação judicial em 30 de outubro de 2013. Ainda segundo a IBM, tais valores 
atualizados no montante de R$ 9.153, não estariam submetidos à Recuperação Judicial. 
A Companhia, dentre outros argumentos, defende que eventual prestação de serviço foi 
residual e coligada à desmobilização do contrato, razão pela qual qualquer valor 
eventualmente devido estaria circunscrito à Recuperação Judicial.  
 

e. Notificação de exclusão do BS-4: Em outubro de 2017, a Barra notificou a Dommo 
Energia informando o exercício, sem oferta de pagamento de preços ou reparação de 
danos, da opção de exigir a exclusão da Companhia do Joint Operating Agreement 
("JOA"), do contrato do Consórcio BS-4 e do contrato de concessão ("Notificação"). 
Segundo consta na Notificação, o fundamento da exigência seria a incapacidade da 
Dommo Energia de remediar sua inadimplência até o 60º (sexagésimo) dia após a data 
do envio de notificações de inadimplemento relativos às chamadas de capital para 
cobertura dos gastos do Consórcio BS-4. 
 
A esse respeito, a Companhia comunicou ao mercado no dia 23 de outubro de 2017 que 
iniciou procedimento de arbitragem junto à London Court of International Arbitration - 
LCIA, nos termos do regulamento de arbitragem da UNCITRAL, contra a Barra e a 
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QGEP, para questionar (i) o exercício da suposta opção pela Barra de exigir que a 
Dommo, sem qualquer oferta de pagamento de preço ou de indenização, se retire do 
JOA referente ao BS-4, do contrato do Consórcio BS-4 e do Contrato de Concessão do 
BS-4; (ii) o estado de inadimplência da QGEP na qualidade de operadora do Consórcio 
BS-4; e (iii) a ilegalidade de determinadas cláusulas do JOA que supostamente 
autorizariam o exercício das ações intentadas pela Barra e QGEP. Há também pedido de 
condenação da Barra e QGEP ao pagamento das perdas e danos causados por tais 
condutas.  
 

f. Processo administrativo tributário que tem como parte contrária a Receita Federal do 
Brasil e, como objeto, a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre 
remessas ao exterior a título de juros decorrentes de Contrato de Pré-Pagamento de 
Exportação (“PPE”). Valor: R$ 662.169. 
 

g. Processo administrativo tributário que tem como parte contrária a Receita Federal do 
Brasil, cujo objeto é a glosa de despesas referente aos juros não dedutíveis da apuração 
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL decorrentes de Contrato de Pré-Pagamento 
de Exportação - PPE. Valor: R$ 593.677. 

 
h. Processo administrativo tributário que tem como parte contrária a Receita Federal do 

Brasil e, como objeto, a glosa de créditos de PIS e COFINS sobre gastos exploratórios. 
Valor: R$ 481.560. 
 
 

20 Patrimônio líquido  
  

a. Capital social 
A tabela a seguir demonstra as movimentações no capital social da Companhia em 2018 
e 2017.  
 
 

Capital social em 01 janeiro de 2017 8.607.471 
    

(+) aumento do capital 1.550.299 
    

Capital social em 31 de dezembro de 2017 10.157.770 
  

(+) aumento do capital - 
  

Capital social em 30 de junho de 2018 10.157.770 

 
O capital social em 30 de junho de 2018 é representado por 2.665.444.020 ações 
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal. 
 
Em 3 de agosto de 2018, a Companhia retificou a ata de aumento de capital registrada 
em 21 de dezembro de 2017 e os efeitos no capital social e reserva de capital estão 
demonstrados na nota explicativa 2e.  
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b. Dividendos 
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 
0,001% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 
6.404/1976 (redação alterada pela Lei 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério da 
Administração, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao 
dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei 9.249/1995. 
 

c. Ajuste acumulado de conversão 
Devido à conversão de moeda relativa aos investimentos em controladas estrangeiras 
foram apurados ajustes acumulados de conversão registrados na conta de resultados 
abrangentes. 
 

Movimentação dos ajustes acumulados de conversão  

 Saldo em 01 de janeiro de 2016   (213.226) 
  

 (-)  Ajuste de conversão do período  (41.102) 
  

 Saldo em 30 de junho de 2017 (254.328) 
  

 (-)  Ajuste de conversão do período  196 
  
  

 Saldo em 31 de dezembro de 2017  (254.132) 
  

 (-)  Ajuste de conversão do período (251.698) 
 

 
  

 Saldo em 30 de junho de 2018 (505.830) 

 
d. Reservas de capital 

Refere-se ao ágio na emissão de novas ações da Companhia. 
 
 

21 Receita líquida de vendas 
 
 Controladora e Consolidado 
   

  30/06/2018   30/06/2017 
Óleo       

Receita bruta de vendas 242.990   225.228 
(-) Impostos sobre as vendas -   - 
Receita líquida de vendas 242.990   225.228 

      
Volume comercializado em kbbls (mil barris) (i) 1.109,9   1.542,1 
 
 (i) Informação não revisada por auditores independentes  

 
Em 2018 a elevação do preço médio do petróleo praticado para o montante de R$ 218,9 
por barril, contra R$ 146,1 por barril em 2017, resultou no aumento da receita líquida. 
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22 Custo dos produtos vendidos 
 

 

 
 Leasing: No consolidado refere-se ao custos de arrendamento do FPSO OSX-3. Na controladora inclui, ainda, o 

arrendamento de equipamentos subsea entre Dommo Energia e OGX Netherlands, cujo efeito é eliminado no 
consolidado. 

 O&M: referem-se aos custos de operação e manutenção do FPSO OSX-3 e das bombas centrífugas submersas 
(BCS). 

 Logística: referem-se aos custos com embarcações de apoio, helicópteros e combustível das embarcações de 
apoio e do FPSO. 

 Outros Gastos: Inclui, dentre outros, alocação de despesas administrativas e gerais e custo de produtos químicos. 

 
(i) Como parte do acordo assinado em 24 de julho de 2017 junto a determinados credores, dentre eles a OSX-3 
Leasing B.V. e Nordic Trustee ASA (“Acordo Credores” ou “Omnibus Deed”), todos os passivos não pagos 
referentes ao afretamento da plataforma foram quitados mediante a conversão dos créditos em instrumentos 
patrimoniais da Dommo Energia. Adicionalmente, os custos de afretamento inicialmente previstos no contrato foram 
reduzidos e os custos de aluguel da FPSO OSX-3, atualmente alocada para produção no Campo de Tubarão Martelo, 
foram limitados a um terço da receita mensal superior a US$ 8 milhões, após o pagamento dos royalties. 

 
 

23 Despesas administrativas e gerais  
 

Controladora   Consolidado 
                

  30/06/2018   30/06/2017   30/06/2018   30/06/2017 
                

Despesas com pessoal 2.666  3.819  2.666  3.819 
Remuneração dos administradores (nota 27) 3.637  2.786  3.637  2.786 
Ganho mínimo garantido - opções de ações (595)  67  (595)  67 
Depreciação e amortização 344  386  344  386 
Despesas com escritório 3.330  2.350  3.379  2.517 
Serviços prestados por terceiros (i) 9.739  33.696  10.449  34.454 
Outros 1.780  784  1.784  794 
         

  20.901  43.888  21.664  44.927 

 
(i) Em função do encerramento da Recuperação Judicial a Companhia reduziu de maneira significativa os gastos 

com assessoria jurídica. 

 
 
 

  Controladora   Consolidado 

  
 30/06/2018   30/06/2017   30/06/2018   30/06/2017 

Leasing (i) 
 23.622  173.067  15.563  163.573 

O&M 
 34.768  33.855  34.768  33.855 

Logística 
 41.576  49.572  41.576  49.572 

Outros Gastos 
 6.219  8.089  6.219  8.089 

  
106.185  264.583  98.126  255.089 

Royalties 
 21.160  22.611  21.160  22.611 

  
        

  
 127.345  287.194  119.286  277.700 
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24 Resultado financeiro 
 
 

   Controladora   Consolidado 
  

 
              

  Ref.  30/06/2018   30/06/2017   30/06/2018   30/06/2017 
                  

Despesas financeiras                 
Juros/encargos e prêmios sobre financiamentos  (a)         -  

 
   (52.338) 

 
        -  

 
  (52.338) 

Juros sobre provisão para abandono      (8.524) 
 

    (5.570) 
 

   (8.524) 
 

   (5.570) 
Juros diversos  (b)        (166) 

 
   (49.878) 

 
    (1.469) 

 
   (51.418) 

Valor justo instrumentos financeiros (c)     (9.917) 
 

   (13.239) 
 

    (9.917) 
 

   (13.239) 
Outras despesas financeiras   (754) 

 
    (2.596) 

 
(1.556) 

 
    (4.012) 

    
       

       (19.361) 
 

  (123.621) 
 

   (21.466) 
 

  (126.577) 
    

       

Receitas financeiras   
       Juros         4.519  

 
    3.810  

 
3.299 

 
    2.705  

Valor justo instrumentos financeiros (c)          -  
 

   38.676  
 

- 
 

   38.676  
Rendimento de aplicações financeiras         651  

 
      453  

 
      777  

 
      637  

Outras receitas financeiras           1  
 

      795  
 

30 
 

827 
           

        5.171  
 

   43.734  
 

    4.106 
 

   42.845  
           

         
Variação cambial líquida       586.831  

 
    9.231  

 
   253.301  

 
   (23.400) 

    
       

Resultado financeiro líquido   572.641     (70.656)  235.941    (107.132) 
 
 

(a) Em 2018 a Companhia não possuía empréstimos e financiamentos passivos com terceiros. 
(b) Em 30 de junho de 2017 refere-se aos juros sobre o passivo não pago associado ao leasing OSX-3. Devido a 

conversão desse passivo em instrumentos patrimoniais ocorrida no terceiro trimestre de 2017, os juros 
provisionados foram estornados. 

(c) Efeito do ajuste a valor justo das ações que a Companhia detém da investida Eneva S.A.. 
 

A receita com variação cambial no 2T18 é decorrente da exposição cambial ativa 
líquida de R$ 2.075.735 (nota 29 b2). 
 
 

25 Outras receitas (despesas) operacionais 
 

    Controladora   Consolidado 
                    

Descrição   Ref. 30/06/2018   30/06/2017   30/06/2018   30/06/2017 
                    

Provisão para perda de estoques (a)       422     34.439          422       34.439  
PIS/COFINS a compensar (b)      9.914     11.715        9.914       11.715  
PIS/COFINS diferidos   (c)    (78.390)    (8.723)      (78.390)      (8.723) 
Provisão para perda de impostos a recuperar          (558)      (600)       (3.922)       (3.723) 
Perda líquida na venda de estoque de materiais de E&P   (d)        -     (28.763)          -       (28.763) 
Provisão para perda custos reembolsáveis abandono Campo de TBAZ        (12.157)     (8.772)       (4.758)       (1.619) 
Compensações OSX           958      (1.391)         958        (1.391) 
Provisões trabalhistas 

  
     (919)        -       (919)        -  

Custos OGX Netherlands 
  

       -         -      (7.489)     (6.950) 
Outros     (950)    (14.995)   (109)      (14.214) 
      

       

      (81.680)    (17.090)      (84.293)      (19.229) 
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a) Provisão para perda de estoques: constituída para manter os estoques a valor esperado de realização.  

b) PIS/COFINS a compensar: Vide nota explicativa 14. 

c) PIS/COFINS diferidos: Vide nota explicativa 14. 

d) Em 2018 não houve venda de estoque de materiais de E&P. 

 
 

26 Perda no valor de recuperação de ativos – Impairment 
 
 

Controladora 
 

Consolidado 

30/06/2018   30/06/2017 
 

30/06/2018   30/06/2017 
        

Imobilizado        
  Ajuste impairment 10.791  4.037  10.791  4.037 
  Depreciação equipamentos OGX Netherlands -  -  8.433  7.830 
Ajustes de Conversão (i) -  -  (944)  (845) 
 

       

Efeito no resultado  10.791  4.037  18.280  11.022 

 
(i) Ajuste de conversão afetando impairment das empresas internacionais. 
 
 

27 Remuneração dos administradores 
 
A remuneração dos administradores da Companhia está apresentada no quadro abaixo: 
 
 

Controladora e Consolidado 
  

  30/06/2018   30/06/2017 
        

Conselho de Administração (honorários e encargos) 1.156   196 
Comitê de Auditoria (honorários e encargos) 260   180 
Comitê de Divulgação de Informações (honorários e encargos) -  46 
Conselho Fiscal (honorários e encargos) 210  - 
Administradores (pró-labore, salários, benefícios e encargos) 2.011   2.364 
Total da remuneração dos administradores (nota 23) 3.637   2.786 

 
 

28 Compromissos assumidos 
 
Programa Exploratório Mínimo (“PEM”) 
No terceiro trimestre de 2016 a Companhia recebeu correspondência da ExxonMobil, 
parceira e operadora do Bloco POT-M-762, comunicando que a mesma havia recebido 
um Ofício da ANP no dia 4 de julho de 2016 requerendo que ambas as partes, Dommo 
Energia e ExxonMobil, procedessem o pagamento do valor de R$ 107.487 
correspondente às 1.004,55 Unidades de Trabalho não cumpridas no Contrato de 
Concessão em epígrafe. Nessa correspondência, a ExxonMobil notificou a Dommo 
Energia a quitar 50% do valor (R$ 53.743) em função das obrigações assumidas no 
Joint Operating Agreement. A esse respeito, no entendimento dos assessores legais da 
Dommo Energia, não deve ser concedido tratamento privilegiado a esse crédito 
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referente ao PEM não cumprido, tendo em vista que trata-se de crédito constituído 
anteriormente à Recuperação Judicial da Dommo Energia, cuja exigibilidade somente 
seria possível após a implementação de determinadas condições. Assim, a Dommo 
Energia apresentou habilitação retardatária de crédito perante o Juízo em que tramita 
seu processo de recuperação judicial, requerendo a inclusão do crédito em questão no 
quadro geral de credores, tendo em vista que o compromisso do PEM é originário de 
fato ocorrido no primeiro semestre de 2013, ou seja, antes do pedido de recuperação 
judicial. Em 02 de março de 2018, o Juízo da Recuperação Judicial proferiu sentença 
entendendo pela extinção do processo sem resolução de mérito. Diante da referida 
decisão, a Companhia apresentou o recurso cabível, o qual foi julgado procedente no 
último dia 12 de julho de 2018, pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, sendo determinada a habilitação retardatária do crédito de R$ 53.743 no quadro 
geral de Credores. Da referida decisão ainda poderá ser interposto recurso pela 
ExxonMobil. Desta forma, foi constituída provisão para esse passivo, vide nota 
explicativa 17.  
 
 

29 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco 
 
A Companhia mantem operações com instrumentos financeiros. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos 
visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. 
 
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições 
contratadas versus condições vigentes no mercado e expectativas futuras. A Companhia 
não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos. Os resultados obtidos com 
as operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela 
Administração da Companhia.  
 
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia 
foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na 
interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização 
mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. 
O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de 
realização estimados. 
 
Derivativos e gerenciamento de risco 
 

a. Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos 
A Companhia possui política formal para gerenciamento de riscos. A contratação de 
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio da análise 
periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir, a qual é aprovada 
pelo Conselho de Administração. As diretrizes de proteção são aplicadas de acordo com 
o tipo de exposição. Os fatores de riscos relacionados a moedas estrangeiras, riscos das 
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taxas de juros e inflação oriundos dos ativos e passivos adquiridos, poderão ser 
neutralizados, quando considerados relevantes, de acordo com a avaliação do contexto 
econômico e operacional pela Administração. A contratação de instrumentos de 
proteção de contra variação no preço do petróleo está sujeita aos limites de exposição 
física e de volatilidade previstos na Política de Comercialização da Companhia. 
 

b. Risco de mercado 
Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros. 
 

b.1 Risco de variação de preço do petróleo  
 

Gerenciamento de risco 
A Companhia possui política formal de gerenciamento de estoque e comercialização na 
qual se definem as alçadas de decisão para a comercialização de petróleo e os critérios 
para gerenciamento do preço de venda do petróleo. As diretrizes de proteção do preço 
da commodity preveem a possibilidade de utilização de instrumentos derivativos para 
fixação do preço de venda de forma a assegurar uma maior estabilidade e 
previsibilidade do fluxo de receitas da Companhia. A volatilidade do preço do petróleo 
tipo brent é uma das premissas da Companhia para efetuar teste de impairment de seus 
ativos. Vide notas explicativas 12 e 26. 
 

Operações protegidas por instrumentos derivativos contra variação de preço 
De acordo com a Política de Comercialização a Companhia pode utilizar instrumentos 
derivativos com a finalidade de fixar o preço de venda do óleo já produzido, podendo, 
também, fixar o preço de até três meses de produção, ou eventualmente de outro 
horizonte que venha a ser aprovado pelo Conselho de Administração. Os instrumentos 
derivativos utilizados poderão ser futuros, swaps, “collars” e opções. As operações 
podem ser realizadas nas Bolsas NYMEX - New York Mercantile Exchange e ICE - 
Intercontinental Exchange, assim como no mercado de balcão.  
 

Análise de sensibilidade - testes de estresse 
Para 30 de junho de 2018 a Companhia não está apresentando análise de sensibilidade 
para os derivativos de petróleo, pois, na data base em questão não havia posições em 
aberto. 
 

b.2 Risco cambial 
Risco de flutuação nas taxas de câmbio associadas aos ativos e passivos da Companhia 
 

Gerenciamento de risco 
A Companhia trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito consolidado de 
suas empresas para identificar e reduzir os riscos associados à oscilação do valor das 
moedas que estão relacionadas aos ativos e passivos. O objetivo é identificar ou criar 
proteções naturais, aproveitando a sinergia entre as operações das empresas controladas 
pela Companhia. A ideia é minimizar o uso de derivativos de proteção, realizando o 
gerenciamento do risco cambial sobre a exposição líquida. Instrumentos derivativos 
podem ser utilizados nos casos em que não é possível utilizar-se da estratégia do hedge 
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natural. A Companhia pode atuar na contratação de operações de derivativos, dentro dos 
seguintes limites: 
 
 Para valores efetivamente comprometidos ou contratados, nos quais já existam 

contratos firmados com fornecedores, pode ser adotada a posição de cobertura de até 
100%, independentemente do prazo da exposição. 

 Para valores estimados, pode ser adotada posição com prazo de cobertura limitado a 
doze meses e posição de cobertura inferior a 100%, ponderada com base em 
perspectiva conservadora de realização. 

 

Exposição cambial líquida 
  

    Consolidado 
        

    30/06/2018 
Ativo (i)   13.192.446 
Passivo (ii)   (11.116.711) 
Ativos líquido em moeda estrangeira   2.075.735 

 
 

(i) Refere-se, substancialmente, ao saldo de equivalentes de caixa, depósitos vinculados mantido em dólares, contas 
a receber em moeda estrangeira e ao crédito sub-rogado dos Bonds captados. 

(ii) Refere-se ao PPE passivo em US$ entre Dommo Energia e OGX Austria, vide nota explicativa 15 item (i), e a 
provisão para obrigação de abandono futuro dos Campos de Atlanta e Oliva e do Campo de Tubarão Martelo. 
Vide nota explicativa 17.  
 

Análise de sensibilidade para risco cambial 
Os cenários definidos nesta análise partiram da taxa de câmbio de 30 de junho de 2018: 

 Cenário I: valorização do US$ perante o R$ - em 25%. 
 Cenário II: valorização do US$ perante o R$ - em 50%. 

 

A tabela a seguir demonstra a análise de sensibilidade do saldo líquido de ativos e 
passivos em US$ em aberto em 30 de junho de 2018. Os valores positivos representam 
receitas e os negativos correspondem a despesas. 
 

  

Valor de 
referência

(US$)
Cenário I 

(R$) 
Cenário II

(R$)
Ativo líquido em moeda estrangeira 538.341 518.934 1.037.868

 
(*) Corresponde aos R$ 2.075.735 apresentados na seção de "exposição cambial líquida", na nota explicativa 29b.2, 

convertidos para US$ pela taxa de fechamento de 30 de junho de 2018 de R$ 3,85 por US$. 

c. Risco de crédito 
O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em função da 
inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de 
recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de 
operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia adotou 
como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim 
como o acompanhamento permanente das posições em aberto. Para avaliação das 
instituições financeiras com as quais mantém operações, as referências utilizadas são o 
Índice RiskBank da consultoria Lopes Filho e Associados e o rating da agência de risco 
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Standard & Poors. Para avaliação das contrapartes comerciais a Companhia possui 
normativo no qual é estabelecido um conjunto de critérios e diretrizes que representam a 
base para concessão de crédito a clientes nacionais e internacionais da Companhia. Os 
fundamentos básicos que norteiam este instrumento são o de prover maior segurança na 
realização dos créditos concedidos e o de minimizar eventuais riscos nas relações 
comerciais. 
 
Exposição máxima ao risco de crédito 
A exposição máxima ao risco de crédito corresponde ao total do quadro abaixo: 
 
 

    Controladora   Consolidado 
                    

Quadro de risco de crédito   30/06/2018  31/12/2017  30/06/2018  31/12/2017 
                    

Caixa e equivalentes de caixa   93.656  36.008  100.575  42.537 
Depósitos vinculados   135.981  133.181  135.981  133.181 
Contas a receber   -  16.523  -  16.523 
Outros créditos (exceto despesas antecipadas)   8.077  9.494  7.801  9.313 
Empréstimos / Créditos com partes relacionadas   15.119.786  12.975.032  105.624  93.005 
Títulos e valores mobiliários   59.006  68.923  59.006  68.923 
                

    15.416.506  13.239.161  408.987  363.482 

 
d. Risco de liquidez 

A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados 
em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do 
risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e 
capacidade de liquidar posições de mercado de curto prazo. O quadro a seguir apresenta 
os passivos financeiros da Companhia por faixa de vencimento. 
 

30/06/2018 – Consolidado 
  

  Vencido   
Até 6 
meses 

  
De 6 meses 

a 1 ano 
  Entre 1 e 

2 anos 
  Mais que 

2 anos 
  Total 

  
                              

Fornecedores   10.514  26.319  -  -  -  36.833 
Outras contas a pagar – Consórcio BS-4 (i) 

 
217.734  -  -  -  -  217.734 

Contas a pagar com partes relacionadas   -  3.381  -  -  -  3.381 
               

Total   228.248  29.700  -  -  -  257.948 
 
 
(i) Refere-se às chamadas de capital devidas pela Companhia ao Consórcio BS-4. 

 

e. Risco de volatilidade no preço das ações 
A Companhia está exposta ao risco de mudanças no preço das ações em razão dos 
investimentos mantidos pela Companhia e classificados no balanço patrimonial 
consolidado como mensurados ao valor justo por meio do resultado. O lucro líquido do 
exercício flutuaria em decorrência de ganhos ou perdas sobre o preço das ações 
mensuradas ao valor justo por meio de resultado.  
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Valor justo dos ativos e passivos financeiros 
O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos preços de mercado, 
quando se tratar de ativos com liquidez e preços observáveis, ou em metodologias matemáticas de 
precificação, caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços 
cotados não ajustados em mercado ativo. A hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros 
está apresentada a seguir: 

  
Preços observáveis 
em mercado ativo  

Modelo de precificação 
baseado em preços 

observáveis em mercado 
ativo  

Modelo de 
precificação sem o uso 
de preços observáveis 

  (Nível I)  (Nível II)  (Nível III) 
            

Aplicações financeiras -  6.664  - 
Títulos e valores mobiliários 59.006  -  - 
Saldo em 30 de junho de 2018 59.006  6.664  - 

 

Preços observáveis 
em mercado ativo  

Modelo de precificação 
baseado em preços 

observáveis em mercado 
ativo  

Modelo de 
precificação sem o 

uso de preços 
observáveis 

  (Nível I)  (Nível II)  (Nível III) 
            

Aplicações financeiras - 6.469  - 
Títulos e valores mobiliários 68.923  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 68.923 6.469  - 

  
Não houve reclassificação entre as categorias de hierarquia do valor justo de Títulos e 
Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras em 30 de junho de 2018 e 31 de 
dezembro de 2017. 
 
 

30 Cobertura de seguros 
 
A Companhia contrata de forma ininterrupta seguro de Risco de Petróleo, desde o início 
de sua campanha exploratória, incluindo as seguintes coberturas: Responsabilidade 
Civil contra danos materiais e/ou corporais a terceiros; Seguro de Controle de Poço, que 
dá cobertura para os danos causados pela ocorrência de acidentes tais como kick e 
blowout, erupção do poço devido ao descontrole de sua pressão, que pode levar ao 
abandono do mesmo, além de despesas como a reperfuração de poços ou limpeza e 
descontaminação. No dia 01 de março de 2018 esta apólice de seguro de Risco de 
Petróleo foi renovada por mais 12 meses, oferecendo cobertura até 01 de março de 
2019. A apólice foi emitida pela FairFax Brasil. 
  
Em 20 de Fevereiro de 2018 foi renovado o Seguro P&I. Esse seguro de embarcação 
refere-se exclusivamente a poluição e remoção de resíduos. A apólice foi emitida pela 
Gard, oferecendo cobertura até 20 de fevereiro de 2019. 
 
Em 31 de julho de 2017, foi renovado o seguro de Responsabilidade Civil Geral, pela 
Fairfax Brasil, com vencimento para 31 de julho de 2018, e em 07 de outubro de 2017 
foi renovado o Seguro Patrimonial pela Fairfax do Brasil, oferecendo cobertura até 07 
de outubro de 2018.  
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Em 01 de Setembro de 2017, foi contratado o seguro Hull & Machinery (Casco e 
Máquina), com vencimento para 01 de Setembro de 2018. Este seguro garante cobertura 
para os eventuais danos materiais causados ao casco da embarcação e seus 
equipamentos, incluindo avaria grossa, avaria particular, perda total, assistência e 
salvamento. 
 

O Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores - D&O foi renovado por mais 
12 meses, vencendo em 02 de Agosto de 2018, junto às seguradoras Tokio Marine e 
Chubb. 
 
Em 30 de junho de 2018 os principais ativos ou interesses cobertos por seguros e os 
respectivos montantes são demonstrados a seguir: 
 

Seguros/modalidade   
Importâncias 

seguradas 
      

Campanha exploratória   US$’000 
     

 Risco de petróleo (“blow out”) da Bacia de Campos (Offshore)   57.500 
 Proteção e Indenização OSX-3 (P&I)    500.000 
 Hull & Machinery  850.000 
     
Demais seguros   R$’ 000 
      

 Riscos Operacionais Patrimonial   9.000 
 Responsabilidade Civil Geral 
 Responsabilidade civil de Administradores - D&O   

20.000 
60.000 

 
 

31 Informações por segmento 
 
A exploração e produção de óleo e gás é o único segmento em que a Companhia atua.  
 
 

32 Resultado por ação 
 

 Consolidado 
  

Prejuízo básico e diluído por ação   30/06/2018   30/06/2017 
 Numerador básico e diluído:         
  Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas   268.999   (205.986) 
 Denominador básico e diluído:       
  Média ponderada de ações (i)   2.665.444.020   132.272.201 
 Resultado por ação    0,10   (1,55) 

 
(i) Em decorrência da conversão da dívida financeira da Companhia em instrumentos patrimoniais ocorrida em 2017, 
no montante superior a R$ 2,0 bilhões, a Companhia emitiu 2.532.171.819 novas ações ordinárias. 
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Relatório da Administração 
 
 
 
A Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar” ou “Companhia”) anuncia seus resultados referentes 
ao período findo em 30 de junho de 2018. As informações trimestrais a seguir são apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com os padrões 
internacionais de demonstrações contábeis (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting 
Standards Board - IASB e em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário.  
 
 
Declaração da Diretoria 
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, a 
Diretoria declara que discutiu, revisou e concordou com o relatório dos auditores independentes 
(PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes), emitido, em 14 de agosto de 2018 e com as 
informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2018. 
 
 
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018 
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Óleo e Gás Participações S.A.  
 
Introdução 
 
Revisamos as informações contábeis intermediárias da Óleo e Gás Participações S.A. (a 
“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre 
findo em 30 de junho de 2018, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 
2018 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de 
três e de seis meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o período de seis meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas 
contábeis e as demais notas explicativas. 
 
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de 
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma 
internacional de contabilidade IAS 34 –Interim Financial Reporting, emitida pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas 
informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade 
é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em 
nossa revisão. 
 
Alcance da revisão 
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de 
informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada 
pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed 
by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações 
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis 
pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros 
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de 
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos 
permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que 
poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de 
auditoria. 
 
Conclusão sobre as informações  
intermediárias 
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar 
que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima 
referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o 
IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma 
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.  
 
Ênfases 
 
Procedimento arbitral para exclusão de investida do Consórcio BS-4  
 
Chamamos a atenção para a Nota 1.2 às informações trimestrais, que descreve os detalhes da 
notificação exigindo a exclusão da investida Dommo Energia S.A. (“Dommo”) do Consórcio do 
bloco exploratório BS-4, enviada em 20 de outubro de 2017  por uma das parceiras nesse 
consórcio, cujo desfecho pode eventualmente causar efeitos relevantes nas informações 
contábeis da Dommo. A Dommo iniciou um processo de arbitragem com questionamentos 
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relacionados a esse assunto em 23 de outubro de 2017. Nossa conclusão não está ressalvada em 
relação a esse assunto.  
 
Reestruturação societária e pressuposto de continuidade  
 
Chamamos a atenção para as Notas 1.3 e 2 (a) às informações financeiras, que descrevem que 
em 02 de junho de 2017 a Companhia e demais recuperandas ingressaram junto ao juízo da 4ª 
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pedido de encerramento do 
processo de Recuperação Judicial, tendo sido deferido o pedido em 2 de agosto de 2017, sem 
prejuízo da continuidade do cumprimento dos planos de recuperação judicial, que considera a 
incorporação da Companhia pela sua investida Dommo Energia S.A. no decorrer do exercício de 
2018. As informações trimestrais foram, portanto, preparadas com o pressuposto de que a 
Companhia não terá continuidade operacional, em função dessa incorporação, devendo ser lidas 
nesse contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em virtude desse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
Demonstração  
do valor adicionado 
 
Revisamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2018, preparada sob a responsabilidade da administração da 
Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações 
Trimestrais – ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a 
apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão 
descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato 
que nos leve a acreditar que não foi elaborada de maneira consistente, em todos os seus aspectos 
relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto. 
 
Auditoria e revisão das cifras do ano anterior  
 
As Informações Trimestrais - ITR mencionadas no primeiro parágrafo incluem informações 
contábeis correspondentes ao resultado, mutações do patrimônio líquido, fluxos de caixa e valor 
adicionado do trimestre findo em 30 de junho de 2017, obtidas das informações trimestrais - 
ITR daquele trimestre, e ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, obtidas das 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins de comparação. 
A revisão das Informações Trimestrais - ITR do trimestre findo em 30 de junho de 2017 e o 
exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram 
conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram, 
respectivamente, relatório de revisão datado de 14 de agosto de 2017, sem ressalvas e com 
parágrafo de ênfase sobre a saída do plano de recuperação judicial, e relatório de auditoria 
datado de 7 de março de 2018, sem ressalvas e com parágrafos de ênfase relacionados ao 
procedimento arbitral envolvendo a notificação exigindo a exclusão da investida Dommo do 
Consórcio BS-4 e aspectos relacionados a reestruturação societária e pressuposto de 
continuidade da Companhia. 
 
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018 
 
 
PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes  

CRC 2SP000160/O-5  
 
 
Patricio Marques Roche 
Contador CRC 1RJ081115/O-4 
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Passivo           
Circulante           
Fornecedores   11  590   462 
Imposto de renda, contribuição social e outros tributos a recolher   9  1   2 
Salários e encargos trabalhistas     115   122 
Empréstimos com partes relacionadas   10  105.624   93.017 
Outras contas a pagar     163   151 
          

Total do passivo circulante     106.493   93.754 
           
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)          
Capital social     8.821.155   8.821.155 
Outros resultados abrangentes   3.795  (9.316) 
Prejuízos acumulados     (8.874.099)   (8.860.522) 
           

Total patrimônio líquido (passivo a descoberto)     (49.149)   (48.683) 
          

Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)     57.344   45.071 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 

  Nota   30/06/2018  31/12/2017 
Ativo          
Circulante          
Caixa e equivalentes de caixa   5  2  898 
Títulos e valores mobiliários  6 48.993  35.882 
Impostos de renda, contribuição social e outros impostos a 
recuperar  9 7.667 

 
7.448 

Créditos com partes relacionadas  10 633  633 
Outros créditos e despesas antecipadas   7  49  210 
           

Total do ativo circulante     57.344  45.071 
           

Total do ativo     57.344   45.071 



Óleo e Gás Participações S.A.  
(Companhia aberta) 
 

Demonstrações dos resultados 
 
Períodos findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
 
(Em milhares de Reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações) 
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Nota 
01/04/2018 

a 
01/04/2017 

a 
01/01/2018 

a 
01/01/2017 

a 
30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017 

          Receitas / (despesas) operacionais 
          

Despesas administrativas e gerais 
 

13 
 

(625) 
 

(836) 
 

(1.491) 
 

(1.710) 
Resultado de equivalência patrimonial 

 
8 

 
- 

 
(39.098) 

 
- 

 
(53.343) 

          Resultado antes do resultado financeiro e dos 
tributos     

(625) 
 

(39.934) 
 

(1.491) 
 

(55.053) 

           Resultado financeiro 
          

Receitas financeiras 
 

14 
 

80 
 

147 
 

164 
 

314 
Despesas financeiras 

 
14 

 
(1.702) 

 
(1.564) 

 
(3.687) 

 
(3.195) 

Variação cambial líquida 
 

14 
 

(7.846) 
 

(1.960) 
 

(8.563) 
 

(707) 

   
(9.468) 

 
(3.377) 

 
(12.086) 

 
(3.588) 

    
  

 
  

 
  

 
  

Resultado antes dos tributos  
   

(10.093) 
 

(43.311) 
 

(13.577) 
 

(58.641) 

           Imposto de renda e contribuição social 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

           Prejuízo do período 
   

(10.093) 
 

(43.311) 
 

(13.577) 
 

(58.641) 

   
  

 
  

 
  

 
  

Prejuízo básico e diluído por ação (em R$)  
 

19 
   

 
 

(0,41956) 
 

(1,81214) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Óleo e Gás Participações S.A.  
(Companhia aberta) 
 

Demonstrações dos resultados abrangentes 
 
Períodos findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
 
(Em milhares de Reais) 
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  01/04/2018 até 01/04/2017 até 01/01/2018 até 01/01/2017 até
   30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017
                 
Prejuízo do período  (10.093)  (43.311)   (13.577)  (58.641) 
Ajustes de conversão de moeda estrangeira  -  (15.129)   -  (10.641) 
Outros resultados abrangentes  4.140    13.111   
           
Total do resultado abrangente  (5.953)  (58.440)   (466)  (69.282) 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 



Óleo e Gás Participações S.A. (Companhia aberta) 
 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) 
 
Períodos findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
 
(Em milhares de Reais) 
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Ajustes Outros 

Capital Reserva  de acumulados de resultados Prejuízos Total 
Social Capital conversão abrangentes acumulados   

Saldos em 1º de janeiro de  2017 8.821.155         30.362              (55.204)                  -      (9.217.694)     (421.381) 
            
Ajuste reflexo de conversão de moeda estrangeira em investida                 -                   -                (10.641)                  -                     -          (10.641) 
Prejuízo líquido do período                 -                   -                          -                     -    (58.641) (58.641) 
            

Saldos em 30 de junho de  2017 8.821.155         30.362              (65.845)                  -      (9.276.335) (490.663) 
            
Ágio reflexo na emissão de ações da investida                 -           20.523                        -                     -                     -            20.523  
Ajustes de reclassificação na diluição de participação                 -         (50.885)                       -                     -                     -          (50.885) 
Ajuste reflexo de conversão de moeda estrangeira em investida                 -                   -                  14.821                   -                     -            14.821  
Realização de ajustes acumulados de conversão                 -                   -                  51.024                   -                     -            51.024  
Ativos financeiros disponíveis para venda - variação líquida no valor justo                 -                   -                          -              (9.316)                  -            (9.316) 
Lucro líquido do período                 -                   -                          -                     -    415.813 415.813 
            

Saldos em 31 de dezembro de  2017 8.821.155                 -                          -              (9.316)   (8.860.522) (48.683) 
            
Ativos financeiros disponíveis para venda - variação líquida no valor justo                 -                   -                          -    13.111                  -    13.111 
Prejuízo líquido do período                 -                   -                          -                     -    (13.577) (13.577) 
            

Saldos em 30 de junho de  2018 8.821.155                 -                          -    3.795   (8.874.099) (49.149) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
 
 
 
 
 



Óleo e Gás Participações S.A.  
(Companhia aberta) 
 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
 
Períodos findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
 
(Em milhares de Reais) 
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  Nota   30/06/2018  30/06/2017 

          

Fluxos de caixa das atividades operacionais:         
Prejuízo do período       (13.577)  (58.641)
          
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa das atividades 
operacionais:         
Resultado de equivalência patrimonial    8   -  53.343
Variação cambial não realizada sobre empréstimos e financiamentos   10   8.015  707
Juros/encargos sobre financiamento passivo provisionados   10   3.299  2.705
         
Caixa aplicado nas operações      (2.263)  (1.886)
         
Variação nos ativos e passivos        
Outros créditos e partes relacionadas      161  1
Impostos de renda, contribuição social e outros impostos a recuperar   9   (219)  (119)
Fornecedores   11   128  (305)
Salários e encargos trabalhistas      (7)  41
Imposto de renda, contribuição social e outros tributos a recolher   9   (1)  (9)
Outras contas a pagar    12  -
         

       74  (391)
         
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais      (2.189)  (2.277)
         
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:        
Captações de empréstimos e financiamentos com parte relacionadas   10   1.293  2.381

       
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos      1.293  2.381 
      

      
         
Variação no caixa e equivalentes de caixa       (896)  104
          
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa         
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa       898  65
 Saldo final de caixa e equivalentes de caixa       2  169
          
Variação no caixa e equivalentes de caixa     (896)  104

 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
  



Óleo e Gás Participações S.A.  
(Companhia aberta) 
 
Demonstrações do valor adicionado 
 
Períodos findos em 30 de junho de 2018 e 2017 
 
(Em milhares de Reais) 
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   Nota 30/06/2018 30/06/2017 
        
Insumos adquiridos de terceiros        
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros     (463)  (957) 
         
Valor adicionado bruto     (463)  (957) 
         
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia     (463)  (957) 
         
Valor adicionado recebido em transferência        
Resultado de equivalência patrimonial   8  -  (53.343) 
Receitas financeiras e variação cambial líquida   14  164  314 
         
      164  (53.029) 
         
Valor adicionado total a distribuir     (299)  (53.986) 
         
Distribuição do valor adicionado 
Empregados   

  
   

Remuneração direta     809  604 
         
       
Tributos        
Impostos, taxas e contribuições     219  149 
         

       
Despesas financeiras, juros, variação cambial e outros   14  12.250  3.902 
         
       
Prejuízos do período     (13.577)  (58.641) 
         
Valor adicionado total distribuído     (299)  (53.986) 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
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Notas explicativas às informações trimestrais 
 
(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado em contrário) 
 

1 Contexto operacional 
 

1.1 Estrutura societária 
A Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar” ou “Companhia”) foi constituída em 10 de abril de 
2006, sob a razão social Centennial Asset Participação Corumbá S.A. Após a cisão do acervo 
líquido associado a outros negócios que não petróleo e gás, a razão social foi alterada, em 3 de 
setembro de 2007 para OGX Petróleo e Gás Participações S.A. e posteriormente, em 06 de 
dezembro de 2013 para a denominação atual. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem como 
objeto social a participação no capital de outras sociedades, que atuam no segmento de petróleo 
e gás, nacionais ou estrangeiras, constituídas sob qualquer tipo societário. 
 
Em 30 de junho de 2018 a Companhia possuía 1,29% de participação na Dommo Energia S.A. 
(“Dommo Energia”). 
 

1.2 Portfólio da investida Dommo Energia 
 
Campos em desenvolvimento e em produção 
Em 30 de juno de 2018 a investida Dommo Energia, que atua no segmento de exploração e 
produção, possuía participação nos seguintes campos:  

Nº País   Bacia   Bloco   Campo   Operador   

% 
Dommo 
Energia   Período contratual 

                           
1  Brasil   Campos   BMC 41   Tubarão Azul   Dommo Energia   100%   09/05/2012 a 09/05/2039 (i) 
2  Brasil   Campos   BMC 39 e 40   Tubarão Martelo   Dommo Energia   100%   19/04/2012 a 19/04/2039 (ii) 
3  Brasil   Santos   BS-4   Atlanta   Queiroz Galvão E&P   40%   27/12/2006 a 27/12/2033 (iii) 
4  Brasil   Santos   BS-4   Oliva   Queiroz Galvão E&P   40%   27/12/2006 a 27/12/2033 (iii) 

 
(i) Em processo de abandono definitivo. Conforme fato relevante no dia 22 de janeiro de 2016 foi concluída a 

desmobilização do navio de produção FPSO OSX-1 que operava no campo. 

(ii) O Campo de TBMT encontra-se atualmente em produção. 

(iii) A Operadora Queiroz Galvão E&P anunciou por meio de Fato Relevante o primeiro óleo do Campo de Atlanta no dia 
02 de maio de 2018. 

Em outubro de 2017, a investida Dommo Energia foi notificada por uma das parceiras do bloco 
exploratório BS-4 solicitando a exclusão da Dommo do consórcio, sem oferta de pagamento de 
preços ou reparação de danos, da opção de exigir a exclusão da referida investida do Joint 
Operating Agreement ("JOA"), do contrato do Consórcio BS-4 e do contrato de concessão 
("Notificação"). Segundo consta na Notificação, o fundamento da exigência seria a 
incapacidade da Dommo Energia de remediar sua inadimplência até o 60º (sexagésimo) dia 
após a data do envio de notificações de inadimplemento relativos às chamadas de capital para 
cobertura dos gastos do Consórcio BS-4. 
 
A esse respeito, a Dommo Energia comunicou ao mercado no dia 23 de outubro de 2017 que 
iniciou procedimento de arbitragem junto à London Court of International Arbitration - LCIA, 
nos termos do regulamento de arbitragem da UNCITRAL, contra os demais participantes do 
consórcio (Barra e a QGEP), para questionar (i) o exercício da suposta opção pela Barra de 
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exigir que a Dommo, sem qualquer oferta de pagamento de preço ou de indenização, se retire do 
JOA referente ao BS-4, do contrato do Consórcio BS-4 e do Contrato de Concessão do BS-4; 
(ii) o estado de inadimplência da QGEP na qualidade de operadora do Consórcio BS-4; e (iii) a 
ilegalidade de determinadas cláusulas do JOA que supostamente autorizariam o exercício das 
ações intentadas pela Barra e QGEP. Há também pedido de condenação da Barra e QGEP ao 
pagamento das perdas e danos causados por tais condutas. 
 
Recomendamos a leitura da Demonstração Financeira da investida Dommo Energia para 
maiores informações sobre o seu portfólio. 
 

1.3  Encerramento do processo de Recuperação Judicial  
 
Em 02 de agosto de 2017, o Juizo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de  
Janeiro decretou o encerramento do processo de recuperação judicial das recuperandas. Ainda 
nos termos da referida decisão judicial, o encerramento da fase judicial da recuperação atenderá  
aos  ditames  legais,  sem  prejuízo  da  continuidade  do  cumprimento  dos  planos  de 
recuperação  judicial  e  da  solução  de  incidentes  ainda  pendentes  de  julgamento,  os  quais 
permanecerão a correr perante o juízo da recuperação judicial.  
 
Adicionalmente, as Companhias informam que há recursos pendentes de julgamento contra a  
decisão que homologou os planos de recuperação judicial, desprovidos, no entanto, de efeito  
suspensivo, e que, portanto, não obstam o encerramento do processo de recuperação judicial e a  
continuidade do cumprimento dos respectivos planos de restruturação aprovados pelos credores. 
 
O Plano de Recuperação Judicial estabelece a incorporação da OGpar pela Dommo Energia após o 
cumprimento de certas condições como observado na AGE de 21 de agosto de 2017, o que deve 
ocorrer durante o exercício de 2018. 
 
 

2 Apresentação das informações trimestrais 
 
Base de preparação 
 

a. Declaração de conformidade com relação às normas de IFRS e às normas do CPC 
A Companhia apresenta as informações trimestrais de acordo com o CPC 21 –  (R1) 
Demonstração Intermediária, emitido pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e o 
IAS 34 – Relatório Financeiro Intermediário, emitido pelo IASB – International Accounting 
Standards Board, e normas estabelecidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 
 
As demonstrações financeiras da OGpar não foram elaboradas com pressuposto de 
continuidade, em razão da intenção da administração em cumprir com o processo de 
incorporação da OGpar pela Dommo Energia, previsto no Plano de Recuperação Judicial de 
ambas empresas. 
 
Todas as informações relevantes próprias das informações trimestrais, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 

b. Base de mensuração 
As informações trimestrais foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos  
instrumentos financeiros, que foram mensurados pelo valor justo (fair value). 



Óleo e Gás Participações S.A.  
Informações Trimestrais - ITR em 

30 de junho de 2018 com Relatório dos Auditores Independentes 
sobre a Revisão das Informações trimestrais - ITR 

 
 

14 
 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas informações trimestrais são apresentadas em milhares de Real, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das informações de acordo com as normas IFRS e com as normas CPC exige que 
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores relatados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos posteriores afetados.  
 

e. Informações trimestrais da investida Dommo Energia: 
Dada a relevância da investida Dommo Energia na posição patrimonial da OGpar, a 
administração da Companhia sugere a leitura conjunta das informações trimestrais das duas 
Companhias. 
 

f. Aprovação das informações trimestrais 
As informações trimestrais de 30 de junho de 2018 foram apreciadas e sua divulgação foi 
autorizada pela Administração em 14 agosto de 2018. 
 
 

3 Resumo das principais práticas contábeis 
Com exceção a norma relativa aos instrumento financeiros, as políticas contábeis aplicadas 
nessas informações trimestrais são as mesmas aplicadas nas demonstrações financeiras da 
Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.  
 
As mudanças nas práticas contábeis também devem ser refletidas nas demonstrações financeiras 
da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Companhia adotou 
inicialmente o CPC 48 /IFRS 9 Instrumentos Financeiros a partir de 01 de janeiro de 2018.  
 
O CPC 48 / IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, 
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma 
substitui o CPC 38 / IAS 39 Instrumentos Financeiros. 
 
(i) Classificação e mensuração de Ativos e Passivos financeiros  
O CPC 48 / IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 / IAS 39 para 
a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas 
categorias do CPC 38 / IAS 39 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos 
e recebíveis e disponíveis para venda.  
 
A adoção do CPC 48 / IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da 
Companhia relacionadas a passivos financeiros. O impacto do CPC 48 / IFRS 9 na Classificação 
e Mensuração de ativos financeiros está descrito abaixo.  
 
Conforme o CPC 48 / IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado: a “custo amortizado”; “valor justo através de outros resultados abrangentes” 
(“VJORA”) – instrumento de dívida / VJORA – instrumento patrimonial; ou “valor justo 
através do resultado” (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48 / IFRS 
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9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em 
suas características de fluxos de caixa contratuais. Derivativos embutidos em que o contrato 
principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o 
instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo.  
 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado a VJR:  

 é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros 
para receber fluxos de caixa contratuais; e  

 seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos 
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.  

 
Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não 
for designado como mensurado a VJR:   

 é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e  

 seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.  

 
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja 
mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em “outros resultados abrangentes”  (“ORA”). Esta 
escolha é feita investimento por investimento.  
 
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos 
financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma 
irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado 
ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente 
um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 
48 / IFRS 9).  
 
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de 
financiamento significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é 
inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos 
custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição.  
 
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:  
 
 Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao 

valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no 
resultado.  

 Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados de forma subsequente 
ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo amortizado é reduzido 
por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido 
no resultado.  

 Instrumentos de dívida ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao 
valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o método do juros efetivo, 
ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados 
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líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em 
ORA é reclassificado para o resultado.  
 

 Instrumentos patrimoniais ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma 
subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a 
menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do 
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.  

 
A tabela a seguir explicam as categorias de mensuração originais no CPC 38 / IAS 39 e as novas 
categorias de mensuração do CPC 48 / IFRS 9 para cada classe de ativos financeiros da 
Companhia em 01 de janeiro de 2018.  
 

Ativo Financeiro 
Classificação original de acordo 

com o CPC 38 / IAS 39 
Nova classificação de acordo 

com o CPC 48 / IFRS 9 
Títulos e Valores Mobiliários - Ações Dommo Energia (i) Disponível para venda  VJORA – instrumento patrimonial  
Créditos com partes relacionadas  Empréstimos e recebíveis  Custo amortizado 
Caixa e equivalentes de caixa  Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 

 
(i) Esses títulos patrimoniais representam investimento na Dommo Energia que a Companhia pretende manter a 

longo prazo para fins estratégicos. Conforme permitido pelo CPC 48 / IFRS 9, a Companhia designou esses 
investimentos na data da aplicação inicial como mensurados a VJORA. De forma diferente do CPC 38 / IAS 39, 
a reserva de valor justo acumulada relacionada a esses investimentos nunca será reclassificada para o resultado.  

 
(ii) Impairment de Ativos financeiros  
O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38 / IAS 39 por um 
modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se aos ativos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida 
mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais 
(ações). De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do 
que de acordo com o CPC 38 / IAS 39.  
 

Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em contas a receber de partes relacionadas 
e caixa e equivalentes de caixa.  
 
De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as provisões para perdas são mensuradas em uma das 
seguintes bases:  

 Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de 
possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e  

 Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam 
de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um 
instrumento financeiro.  
 

 
A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual a perda de crédito 
esperada para a vida inteira, exceto para os descritos abaixo, que são mensurados como perda 
de crédito esperada para 12 meses:  

 títulos de dívida com baixo risco de crédito na data de apresentação; e;  
 outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o 

risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha 
aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial.  
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A Companhia optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber e outros 
recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida 
inteira. 
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde 
o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera 
informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço 
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na 
experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito.  
 
A Companhia presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumentou 
significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. 
 
A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando:  

 é pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito ao 
Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou  

 o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias. 
 
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período 
contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.  
 
Mensuração de perdas de crédito esperadas  
Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de 
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as 
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de 
acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber).  
 
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro.  
 
Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito  
Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo 
custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com problemas de 
recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação de crédito” quando 
ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do 
ativo financeiro.  
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4 Preparação das informações trimestrais 
O resultado de equivalência patrimonial registrado na demonstração do resultado do exercício 
em 30 de junho de 2017, inclui as informações das investidas, a época, indicadas no quadro 
abaixo. Em 30 de junho de 2018 em decorrência da diluição citada no item (i) abaixo, a OGpar 
não registrava mais equivelência patrimonial das suas investidas. 
 

    Percentual de participação 
    30/06/2018   30/06/2017 
Investidas diretas:         

Dommo Energia (i)   1,29   25,89 
         

Investidas indiretas:        
OGX R-11 (iii)   1,29   25,89 
OGX International (iii)   1,29   25,89 
OGX Austria (iii)   1,29   25,89 
OGX Netherlands Holding (iii)   1,29   25,89 
OGX Netherlands (iii)   1,29   25,89 
Atlanta Field (ii)   0,52   10,36 
     

(i) No terceiro trimestre de 2017 a investida Dommo Energia liquidou seu endividamento financeiro mediante 
capitalização de créditos, dentro do limite do capital autorizado nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Dommo 
Energia. Em decorrência do aumento de capital acima não acompanhado pela OGpar, a OGpar teve sua participação 
na Dommo Energia diluída de 25,89% para 1,29%. Adicionalmente, como consequência da diluição citada, a 
participação na Dommo Energia passou a ser classificada como ativo financeiro disponível para venda, rubrica 
“títulos e valores mobiliários”, mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

(ii) Controlada em conjunto (“empreendimento controlado em conjunto”)  da investida Dommo Energia com a Queiroz 
Galvão Exploração e Produção e a Barra Energia.  

(iii) Em 30 de junho de 2018 e 31 dezembro de 2017, a investida Dommo Energia mantém participação de 100%, direta 
ou indireta, nessas sociedades. 

 

As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme entre as empresas e são consistentes 
com aquelas utilizadas na apresentação dos números do exercício anterior. 
 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa 
 
  30/06/2018  31/12/2017 
Circulante    
Caixa e conta-corrente 2  893 
Fundo de Investimento    
    Itaú Top DI Referenciado  -  5 

     

  2  898 
 

  

 

Classificação e mensuração 
Os saldos mantidos em contas-correntes têm seus valores justos equivalentes aos saldos 
contábeis e são classificados como custo amortizado. 
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6 Títulos e valores mobiliários 

Refere-se as 34.502.394 ações detidas pela Companhia na Dommo Energia S.A.. 
 

Classificação e mensuração 
Mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 
 
 

7 Outros créditos e despesas antecipadas 

 

    30/06/2018   31/12/2017 
          

Prêmio de seguros   26   187 
Adiantamento à fornecedores  23  23 
         

    49   210 

 
 

8 Investimentos 
A partir de 30 de setembro de 2017 a participação da Companhia de 1,29% na Dommo Energia 
passou a ser classificada como ativo financeiro, rubrica “títulos e valores mobiliários”, 
mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Vide Nota explicativa nº 6. 
 
Movimentação do investimento 

 
a. Saldo em 01 de janeiro de 2017                (349.691) 
      

Ajustes de conversão de moeda estrangeira                  (10.641) 
Resultado de equivalência patrimonial                  (53.343) 
Efeito dissolução OGMP                       (123) 

   Saldo em 30 de junho  de 2017   (413.798) 
    

 Ajustes de conversão de moeda estrangeira                    14.821  
Resultado de equivalência patrimonial                (463.720) 
Equivalência reflexa na emissão de ações da investida 

 
               (30.362) 

Ganho efeito da alteração de participação em investida 
 

               938.257  
Efeito reclassificação participação Dommo Energia para ativo financeiro 

 
               (45.198) 

   

Saldo em 31 de dezembro de 2017   - 
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9 Imposto de renda, contribuição social e outros impostos e 
contribuições 
 
   30/06/2018   31/12/2017 
Ativo circulante e não circulante        
IRRF sobre aplicações financeiras  9   5 
IRPJ a compensar (i)  7.635   7.429 
Outros a compensar  23   14 
      

 

Total de imposto e contribuições a recuperar  7.667   7.448 
        

Passivo circulante       
COFINS a pagar  1   1 
Outros  -   1 
       

Total de impostos e contribuições a recolher  1   2 

 
(i) Refere-se à Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) sobre aplicações financeiras de exercícios anteriores. A 
Companhia já fez o pedido de restituição eletrônico desses créditos. 
 
A conciliação da apuração de imposto de renda e contribuição social é demonstrada como 
segue: 

  30/06/2018 30/06/2017 
          

    IRPJ   CSLL   IRPJ   CSLL 
                  

Prejuízo do período antes do IRPJ e CSLL   (13.577)  (13.577)  (58.641)  (58.641) 
            

Adições/exclusões de natureza permanentes:          
  Resultado de Equivalência Patrimonial (Nota Explicativa nº 8)   -  -  53.343  53.343 
           

Base de cálculo para IRPJ e CSLL   (13.577)  (13.577)  (5.298)  (5.298) 
        

    

Alíquotas (%)   

15% +  
adicional 

10%  9% 

15% +  
adicional 

10% 9% 
       
IRPJ e CSLL diferido   3.394  1.222  1.325  477 
            

IRPJ e CSLL diferidos não reconhecidos   (3.394)  (1.222)  (1.325)  (477) 
       

    

Total do IRPJ e CSLL contabilizado   -  - - - 

 
 

10 Partes relacionadas 
Os saldos relativos a operações com partes relacionadas estão representados a seguir: 
 

  Créditos com partes relacionadas   
Empréstimos e financiamentos 

(passivo) 
        

  30/06/2018   31/12/2017   30/06/2018   31/12/2017 
                
Dommo Energia -   -   (105.624)   (93.017) 
OGX International  633   633   -   - 
              

  633   633   (105.624)   (93.017) 

 
Os saldos passivos apresentados acima referem-se a mútuos remunerados pelo CDI ou Libor 6 
meses + 2,5%. As companhias tem flexibilidade para rolar o vencimento desse mútuo. 
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Movimento dos empréstimos e financiamentos com partes relacionadas 
 
    Passivo 
Saldo em 31 de dezembro de 2017   (93.017) 
      

Novas captações   (1.293) 
Juros incorridos   (3.299) 
Variação cambial   (8.015) 
     

Saldo em 30 de junho de 2018   (105.624) 

 

Remuneração dos administradores 
A remuneração dos administradores está detalhada na Nota Explicativa nº 15. 
 
 

11 Fornecedores 
 

      30/06/2018   31/12/2017 
            

Fornecedores nacionais     588   320 
Fornecedores estrangeiros     2   142 
          

      590   462 

 
 

12 Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 
 

a. Capital social 
Durante os períodos findos em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017 e não ocorreram 
integralizações de capital na Companhia. 
 
    30/06/2018   31/12/2017 
    Nº de ações   Participação   Nº de ações   Participação 
Acionistas   ordinárias   %   ordinárias   % 
                  

Centennial Asset Funds (i)   16.233.332   50,17   16.233.332   50,17 
Outros (acionistas com participação individual 
inferior a 5%)    16.126.836   49,83   16.126.836   49,83 
               

32.360.168   100,00   32.360.168   100,00 

 
(i) Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund, ambos controlados pelo Sr.Eike 

Fuhrken Batista. 

Custo na emissão de ações 
Os custos de distribuição da Oferta Pública de Ações no valor de R$ 236.951 estão registrados 
em conta retificadora do capital social. Estes custos se referem à comissão e aos serviços de 
registro e listagem da oferta, advogados, auditores, publicidade e outros. 
 

b. Dividendos 
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório 
de 0,001% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 
(redação alterada pela Lei nº 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério da Administração, 
pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao dividendo mínimo 
obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/1995. 
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Em função do prejuízo apresentado em 30 de junho de 2018 não houve proposta de dividendos 
relativos ao período. 
 
 

13 Despesas administrativas e gerais 
 

30/06/2018   30/06/2017 

      

Despesas com pessoal 981  725 
Serviços prestados por terceiros  58  144 
Seguros 159  562 
Outros 293  279 
      

  1.491  1.710 

 
 

14 Resultado financeiro 
 

30/06/2018   30/06/2017 
Despesas financeiras       
Juros sobre mútuos – partes relacionadas (3.299)  (2.705) 
Juros diversos  (9)  - 
Outros (379)  (490) 
     

  (3.687)  (3.195) 
Receitas financeiras    
Atualização de créditos tributários 154  302 
Rendimento de aplicações financeiras 10  12 
     

  164  314 
     

Variação cambial líquida  (8.563)  (707) 
     

Resultado financeiro líquido (12.086)  (3.588) 

 
 

15 Remuneração dos administradores 
Os administradores apresentados referem-se aos membros do Conselho de Administração e 
diretoria. O impacto da remuneração dos administradores da Companhia no resultado do 
período findo em 30 de junho de 2018 está apresentado no quadro abaixo: 
 

 30/06/2018 30/06/2017 
   

   

Diretoria (pró-labore e encargos) 293  - 
Conselho de Administração 742  725 
      

Efeito no resultado 1.035  725 
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16 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco 
A OGpar é uma holding com participação direta, não controladora, na Dommo Energia, e com 
participações indiretas, também não controladora, em outras entidades (vide Nota Explicativa nº 
4). A OGpar individualmente não possui instrumentos financeiros de montantes relevantes, não 
obstante, sua investida mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração 
desses instrumentos pela Dommo Energia é efetuada por meio de estratégias operacionais e 
controles internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. 
 
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas 
versus condições vigentes no mercado e expectativas futuras. A Companhia não efetua 
aplicações de caráter especulativo em derivativos. Os resultados obtidos com as operações estão 
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração.  
 
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram 
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de 
avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de 
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência,  
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados 
no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito 
material nos valores de realização estimados. 
 

a. Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos 
A Companhia possui política formal para gerenciamento de riscos. A contratação de 
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica 
da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir, a qual é aprovada pelo Conselho de 
Administração. As diretrizes de proteção são aplicadas de acordo com o tipo de exposição. Os 
fatores de riscos relacionados a moedas estrangeiras, riscos das taxas de juros e inflação 
oriundos dos ativos e passivos adquiridos, poderão ser neutralizados, quando considerados 
relevantes, de acordo com a avaliação do contexto econômico e operacional pela Administração.  
 

b. Risco de mercado 
Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros. 
 

b.1 Risco de variação de preço: petróleo 
Gerenciamento de risco 
A investida Dommo Energia possui política formal de gerenciamento de estoque e 
comercialização na qual se definem as alçadas de decisão para a comercialização de petróleo e 
os critérios para gerenciamento do preço de venda do petróleo. As diretrizes de proteção do 
preço da commodity preveem a utilização de instrumentos derivativos para fixação do preço de 
venda de forma a assegurar uma maior estabilidade e previsibilidade do fluxo de receitas da 
Companhia.  
 

Operações protegidas por instrumentos derivativos contra variação de preço 
A investida Dommo Energia, de acordo com a Política de Comercialização, pode utilizar 
instrumentos derivativos com a finalidade de fixar o preço de venda do óleo já produzido, 
podendo, também, fixar o preço de até três meses de produção, ou eventualmente de outro 
horizonte que venha a ser aprovado pelo Conselho de Administração. Os instrumentos 
derivativos utilizados poderão ser futuros, swaps, “collars” e opções. As operações podem ser 
realizadas nas Bolsas NYMEX - New York Mercantile Exchange e ICE - Intercontinental 
Exchange, assim como no mercado de balcão. Não houve nenhuma operação com instrumentos 
derivativos em 2018 e 2017. 
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Análise de sensibilidade - testes de estresse 
Em 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017 não havia operações com instrumentos 
financeiros derivativos em aberto. 
 

b.2 Risco cambial 
Risco de flutuação nas taxas de câmbio associadas aos ativos e passivos da Companhia. 
 
Gerenciamento de risco 
A Companhia trabalha no gerenciamento do risco cambial para identificar e reduzir os riscos 
associados à oscilação do valor das moedas que estão relacionadas aos ativos e passivos. A ideia 
é minimizar o uso de derivativos de proteção, realizando o gerenciamento do risco cambial 
sobre a exposição líquida. Instrumentos derivativos podem ser utilizados nos casos em que não 
é possível utilizar-se da estratégia do hedge natural. A Companhia pode atuar na contratação de 
operações de derivativos, dentro dos seguintes limites: 
 

 Para valores efetivamente comprometidos ou contratados, nos quais já existam contratos 
firmados com fornecedores, pode ser adotada a posição de cobertura de até 100%, 
independentemente do prazo da exposição. 
 

 Para valores estimados, pode ser adotada posição com prazo de cobertura limitado a doze meses 
e posição de cobertura inferior a 100%, ponderada com base em perspectiva conservadora de 
realização. 
 
Análise de sensibilidade para o risco cambial 
Em 30 de junho de 2018 a Companhia não possuía ativos ou passivos relevantes expostos ao 
câmbio.  
 

c. Risco de crédito 
O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em função da 
inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de 
investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da 
gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia adotou como prática a análise da situação 
financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das 
posições em aberto. Para avaliação das instituições financeiras com as quais mantém operações, 
as referências utilizadas são o Índice RiskBank da consultoria Lopes Filho e Associados e o 
rating da agência de risco Standard & Poors. Para avaliação das contrapartes comerciais a 
empresa possui normativo no qual é estabelecido um conjunto de critérios e diretrizes que 
representam a base para concessão de crédito a clientes nacionais e internacionais da 
Companhia. Os fundamentos básicos que norteiam este instrumento são o de prover maior 
segurança na realização dos créditos concedidos e o de minimizar eventuais riscos nas relações 
comerciais. 
 
Exposição máxima ao risco de crédito 
A exposição máxima ao risco de crédito corresponde ao total do quadro abaixo: 
 
Quadro de risco de crédito   30/06/2018   31/12/2017 
Ativos         
Caixa e equivalentes de caixa   2   898 
Outros créditos (não inclui prêmio de seguros)   23   23 
Créditos com partes relacionadas   633   633 

    658   1.554 
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d. Risco de liquidez 
A Companhia e suas investidas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa 
esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão 
do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e 
capacidade de liquidar posições de mercado de curto prazo. O quadro a seguir apresenta os 
passivos financeiros da Companhia por faixa de vencimento. 
 

 30/06/2018 

  Vencido   
Até 6 
meses 

  
De 6 

meses a 1 
ano 

  
Entre 1 e 

2 anos 
  

Mais que 
2 anos 

  Outros   

Total dos 
passivos 

financeiros 
                            

Fornecedores  -  590  -  -  -  -  590 
Empréstimos com partes relacionadas (i) -  -  -  -  -  105.624  105.624 
Outras contas a pagar -  -  -  -  -  163  163 
               

Total -  590  -  -  -  105.784  106.377 
 

(i) Mútuo com vencimento renovável. A quitação deste mútuo será realizada através da incorporação. 

 

17 Informações por segmento 
A administração da OGpar entende que atualmente o único segmento operacional que a 
Companhia atua é a participação direta na investida Dommo Energia.  
 
 

18 Contingências  
Em 30 de junho de 2018 a Companhia não era ré em litígios cuja expectativa de perda fosse 
considerada provável. Na data citada a Companhia era ré nos seguintes litígios de valores 
relevantes e perdas consideradas possíveis na opinião de seus assessores legais externos. Não 
foram constituídas provisões para perda desses valores, tendo em vista que as práticas contábeis 
adotadas no Brasil não requerem sua contabilização nesses casos. 
 

a. Ação de Cobrança IBM Brasil - Indústria Maquinas e Serviços Limitada: Em 29 de outubro de 
2013 a Companhia rescindiu o contrato de prestação de serviços pactuado com a IBM. A IBM 
alegou que a rescisão não foi válida e que continuou prestando serviços sem por eles receber. 
Como a prestação do serviço teria acontecido após a distribuição do pedido de recuperação 
judicial, em 30 de outubro de 2013, a IBM alegou que tais valores (atualizado R$ 9.153 mil) 
além de serem devidos, não estariam submetidos à recuperação judicial. A Companhia, dentre 
outros argumentos, defende que eventual prestação de serviço foi residual que coligada à 
desmobilização do contrato e, por esse motivo, qualquer valor eventualmente devido estaria 
circunscrito à recuperação judicial.  
 

b. Ação ordinária ajuizada por minoritários com objetivo de pleitear indenização a título de perdas 
patrimoniais sofridas, quanto às ações já alienadas e às ações ainda em carteira, referentes a 
Companhia. Valor do litígio: R$ 2.771. 
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19 Resultado por ação 
 
Básico e diluído 30/06/2018 30/06/2017
   
Numerador básico e diluído  
Prejuízo atribuível aos acionistas  (13.577) (58.641) 
    

Denominador básico e diluído   
Média ponderada de ações 32.360.168 32.360.168 
     

Pprejuízo básico e diluído por ação (0,41956) (1,81214) 
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ANEXO II 
 

Informações relativas ao direito de recesso 
(Conforme Anexo 20 da ICVM 481) 

 
1. Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento 
jurídico 
 
Conforme disposto nos artigos 137 e 252, §§ 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, 
caso seja consumada a Incorporação de Ações, tal operação ensejará direito de retirada 
aos titulares de ações de emissão da Companhia que dissentirem da deliberação. 
 
2. Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso 
 
O direito de recesso será aplicado à totalidade das ações de emissão da Companhia. 
 
3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da 
assembleia, bem como a data da comunicação do fato relevante referente à 
deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso 
 
O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que deliberará 
sobre a Incorporação de Ações e, portanto, ensejará o direito de recesso será publicado 
em 25 de outubro de 2018. O Fato Relevante referente à Incorporação de Ações, evento 
que ensejará o direito de recesso, será divulgado em 25 de outubro de 2018.  
 
4. Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será 
considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão 
exercer o direito de recesso 
 
O direito de retirada será aplicável aos acionistas que não votarem favoravelmente à 
Incorporação de Ações, que se abstiverem de votar ou que não comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, e que manifestarem expressamente sua intenção de 
exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação 
da ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovar a Incorporação de Ações. 
 
O direito de retirada será assegurado aos acionistas proprietários de ações de emissão da 
Companhia em relação às ações de que o acionista retirante seja comprovadamente titular 
em 24 de outubro de 2018, sendo certo que as ações adquiridas a partir de 25 de outubro 
de 2018, inclusive, não darão direito a recesso. 
 
5. Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível 
determiná-lo previamente, a estimativa da administração acerca desse valor 
 
A importância a ser paga a título de reembolso aos acionistas dissidentes da Companhia 
será R$ 0,1537130984 por ação. 
 
6. Informar a forma de cálculo do valor do reembolso 
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O valor do reembolso será calculado tendo por base o patrimônio líquido da Companhia no 
montante de R$ 409.713.659,04 (quatrocentos e nove milhões, setecentos e treze mil, 
seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), dividido pela quantidade de ações 
de emissão da Companhia de 2.665.444.020 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e cinco 
milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e vinte). 
 
7. Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de 
balanço especial 
 
Tendo em vista que as Demonstrações Financeiras da Companhia utilizadas para cálculo 
do valor de reembolso superam 60 (sessenta) dias da data da assembleia geral, nos 
termos do artigo 45, §2º da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas dissidentes que 
exercerem seu direito de retirada, poderão pedir o levantamento de balanço especial para 
fins de cálculo do valor do reembolso. 
 
8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os 
peritos ou empresas especializadas recomendadas pela administração 
 
Não aplicável. 
 
9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo 
sociedades controladora e controlada ou sob o controle comum (a) calcular as 
relações de substituição das ações com base no valor do patrimônio líquido a 
preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM; (b) informar se as 
relações de substituição das ações previstas no protocolo da operação são 
menos vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9(a) acima; e (c) 
informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio 
líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM 
 
Não aplicável. 
 
10. Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último 
balanço aprovado 
 
O valor patrimonial de cada ação corresponde a R$ 0,15 (quinze centavos) por ação com 
base no balanço patrimonial de 30 de junho de 2018. 
 
11. Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica 
o recesso nos mercados em que são negociadas, identificando:  
 
(i) Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos 
 

Ano Cotação Mínima (R$) Cotação Média (R$) Cotação Máxima (R$) 
2017 0,91 1,59 3,04 
2016 0,44 2,02 6,70 
2015 1,62 12,09 38,39 

 
(ii) Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) 
anos 
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Trimestre Cotação Mínima (R$) Cotação Média (R$) Cotação Máxima (R$) 

4T2017 0,95 1,12 1,64 

3T2017 1,31 2,15 3,04 

2T2017 0,91 1,31 2,78 

1T2017 1,04 1,74 2,29 

4T2016 2,10 2,38 4,03 

3T2016 1,37 2,37 2,97 

2T2016 1,35 1,86 2,43 

1T2016 0,44 1,29 6,70 

 
(iii) Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) 
meses 
 

Mês Cotação Mínima (R$) Cotação Média (R$) Cotação Máxima (R$) 

Setembro/2018 1,38 1,45 1,68 

Agosto/2018 1,23 1,37 2,00 

Julho/2018 1,33 1,38 1,49 

Junho/2018 1,30 1,42 1,65 

Maio/2018 1,28 1,62 2,10 

Abril/2018 1,22 1,31 1,36 

 
(iv) Cotação mínima, média e máxima nos últimos 90 (noventa) dias 
 

Período Cotação Mínima (R$) Cotação Média (R$) Cotação Máxima (R$) 
Últimos 90 pregões 1,23 1,41 2,00 
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ANEXO III 
 

Protocolo 
 

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA 
ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. PELA DOMMO ENERGIA S.A. 

 
Pelo presente instrumento particular, 
 
(i) Os administradores da DOMMO ENERGIA S.A., companhia aberta com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 38º 
andar, Botafogo, CEP 22290-160, NIRE 33.300.304.398, inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 08.926.302/0001-05 (doravante denominada simplesmente “Dommo”), representada 
neste ato na forma especial prevista no artigo 224 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); e 

 
(ii) Os administradores da ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 
nº 116, sala 3802, 38º andar, Botafogo, CEP 22290-160, NIRE 33.300.278.451, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 07.957.093/0001-96 (doravante denominada simplesmente “OGPar” e, 
em conjunto com Dommo, as “Companhias” ou “Partes”), representada neste ato na 
forma especial prevista no artigo 224 da Lei das S.A.; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(i) OGPar e Dommo (que à época tinha denominação social de OGX Petróleo e 

Gás S.A.) fizeram parte do chamado Grupo OGX, grupo que se dedicava a atividades 
exploratórias de petróleo e gás natural e que entre 2013 e 2017 passou por uma 
recuperação judicial e pela reestruturação de outras dívidas não concursais mediante 
acordo com os respectivos credores, sendo que antes da implementação de uma 
série de operações, tanto no contexto da recuperação judicial como da 
reestruturação de dívidas, a OGPar era controladora da Dommo; 
 

(ii) os Planos de Recuperação Judicial das Companhias, que foram aprovados pelos 
credores em assembleias gerais de credores realizadas em 03 de junho de 2014 e 
homologados pelo juízo competente em 13 de junho de 2014 (“Planos de 
Recuperação”), bem como o acordo celebrado com determinados credores em 
24 de julho de 2017 (“Acordo 2017”) eram essencialmente baseados na conversão 
de dívidas em ações da Dommo, diluindo, diretamente, a participação da OGPar na 
Dommo e, indiretamente, a participação dos acionistas da OGPar na Dommo e 
previam, ainda, como passo final da reestruturação do Grupo OGX, a incorporação 
da OGPar pela Dommo; 
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(iii) ainda no âmbito da recuperação judicial do Grupo OGX, em preparação para as 
conversões de dívidas em ações da Dommo, todos os ativos operacionais que eram 
de titularidade da OGPar foram transferidos para a Dommo, que passou a ser a 
principal sociedade operacional do grupo, para que os credores, assim que se 
tornassem acionistas, passassem a deter participação na companhia que detivesse 
todos os ativos operacionais do grupo, restando à OGPar, como seu único ativo, 
34.502.394 (trinta e quatro milhões, quinhentos e dois mil e trezentas e noventa e 
quatro) ações de emissão da Dommo (“Ações Dommo”), que representam, nesta 
data, 1,2944332630% do capital social da Dommo; 

 
(iv) conforme descrito acima, uma vez realizadas as conversões de dívidas em ações da 

Dommo, o último passo da reestruturação consistiria na incorporação da OGPar pela 
Dommo, emitindo e entregando ações de emissão da Dommo proporcionalmente 
aos acionistas da OGPar, de forma que os Planos de Recuperação previam, dentre 
outras, a obrigação das administrações da OGPar e da Dommo de adotarem as 
providências necessárias para a realização de tal incorporação;  

 
(v) embora a primeira conversão de dívidas em ações da Dommo tenha sido realizada e 

implementada em 16 de outubro de 2014, por razões que fugiram ao controle das 
administrações das Companhias, as demais conversões de dívidas em ações da 
Dommo, tanto previstas nos Planos de Recuperação, quanto no Acordo 2017, foram 
realizadas e implementadas apenas em dezembro de 2017; 

 
(vi) embora os Planos de Recuperação mencionem a incorporação da OGPar pela 

Dommo, com a consequente extinção da OGPar, os interesses sociais das 
Companhias determinam a realização da incorporação de ações da OGPar pela 
Dommo, a qual tem exatamente os mesmos efeitos da incorporação para os 
acionistas de ambas as Companhias, não causando nenhum prejuízo aos mesmos, e, 
adicionalmente, é mais simples de ser implementada, mantendo-se a personalidade 
jurídica da OGPar, e permite o cumprimento da legislação e propicia o atendimento 
aos requisitos legais para a manutenção da suspensão dos tributos incidentes na 
importação de equipamentos por parte da Dommo no âmbito do Regime Aduaneiro 
Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de 
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural – REPETRO; e  

 
(vii) com o objetivo de implementar o disposto nos Planos de Recuperação, no Acordo 

2017 e concluindo a reestruturação financeira que se iniciou em 2013, nivelando 
todos os stakeholders em uma mesma companhia e conferindo a todos os referidos 
stakeholders acesso ao mercado de capitais por meio de uma companhia detentora 
de ativos e fonte de receitas, com maior liquidez, bem como participarem de 
eventual valorização de tais ativos; 
 

RESOLVEM os administradores das Companhias firmar, nos termos dos artigos 224, 225 e 
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252 da Lei das S.A., o presente Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de 
Emissão da Óleo e Gás Participações S.A. pela Dommo Energia S.A. (“Protocolo e 
Justificação” e “Incorporação de Ações”, respectivamente), o qual será submetido à 
aprovação de seus respectivos acionistas, reunidos em Assembleias Gerais Extraordinárias, 
nos seguintes termos e condições: 
 
1. Motivos ou fins da operação e interesse das Companhias na sua realização. 

 
1.1. A Incorporação de Ações consiste no último passo da reestruturação financeira 
pela qual passam as Companhias, permitindo o nivelamento dos stakeholders em uma 
mesma companhia e confere a todos os acionistas acesso ao mercado de capitais por 
meio de uma companhia detentora de ativos e fonte de recursos, com maior liquidez, com 
a possibilidade de negociarem suas ações e monetizá-las conforme entenderem adequado, 
bem como participarem igualitariamente de eventual valorização dos ativos, conforme 
previsto nos Planos de Recuperação. 
 
1.2. Ainda, a venda das Ações Dommo pela OGPar, cumulativamente à Incorporação de 
Ações, na forma acordada pelas administrações das Companhias, permitirá o reforço do 
caixa consolidado da Dommo, inclusive por efeito de eventual pagamento dos mútuos 
intercompany feitos pela Dommo em favor da OGPar para custear suas despesas 
recorrentes. 
 
1.3. A Incorporação de Ações acarretará uma importante redução de custos e 
despesas, uma vez que a OGPar, ao se tornar subsidiária integral da Dommo, terá seus 
custos ainda mais reduzidos, inclusive com a saída do segmento Novo Mercado da B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e eventual cancelamento de registro de companhia aberta. 
 
2. Relação de Substituição. 
 
2.1. Definição da Relação de Substituição. A relação de substituição decorre do quanto 
previsto nos Planos de Recuperação, o que foi expressamente ratificado pelos acionistas 
da OGPar em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de agosto de 2017, no 
sentido que os acionistas da OGPar tenham exatamente o mesmo percentual que a OGPar 
tem na Dommo previamente à Incorporação de Ações. A relação de troca proposta está 
sujeita à aprovação das Assembleias Gerais por ocasião da deliberação acerca da 
Incorporação de Ações.  

 
2.2. Relação de Substituição. Em linha com o exposto acima, serão atribuídas aos 
acionistas da OGPar 34.954.861 (trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro 
mil e oitocentos e sessenta e um) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal de emissão da Dommo, representativas de 1,2944332630% do capital social da 
Dommo (“Novas Ações”), permanecendo os demais acionistas da Dommo como titulares 
de 2.665.444.020 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e 
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quarenta e quatro mil e vinte) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal de emissão da Dommo, que passarão a ser representativas de 98,7055667370% 
do capital social da Dommo. Como consequência, os acionistas da OGPar receberão 
1,0801817020 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão 
da Dommo para cada 1 (uma) ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal 
de emissão da OGPar por eles detidas na data da Incorporação de Ações (“Relação de 
Substituição”). 

 
2.2.1. A Relação de Substituição deverá ser proporcionalmente ajustada em caso de 

desdobramento, grupamento, bonificação ou qualquer outro evento similar 
prévio à consumação da Incorporação de Ações, com a respectiva entrega de 
ações aos acionistas da OGPar, que resulte em alteração do número de ações 
em que se divide o capital social da OGPar ou da Dommo sem modificação de 
seu patrimônio líquido.  

 
2.2.2. As frações de ações resultantes da substituição da posição de cada acionista da 

OGPar que não se compuser com outros acionistas da OGPar de sorte a formar 
números inteiros, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da Incorporação de 
Ações, serão reunidas e alienadas na B3 pela Dommo, e o respectivo valor, 
sem correção e líquido de quaisquer custos incidentes, será pago pela Dommo, 
em moeda corrente nacional aos titulares das respectivas frações, no prazo de 
30 (trinta) Dias Úteis a contar do recebimento dos recursos decorrentes da 
alienação. 

 
2.2.3. As ações ordinárias da Dommo a serem atribuídas aos acionistas da OGPar, em 

substituição às ações ordinárias de emissão da OGPar de que são titulares, 
terão os mesmos direitos atribuídos às ações da Dommo então existentes, e 
participarão integralmente de todos os benefícios, inclusive dividendos e 
remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Dommo a partir da 
Incorporação de Ações. 

 
3. Critério de avaliação das ações da OGPar e tratamento das variações patrimoniais. 
 
3.1. Critério de Avaliação e Data-Base da Avaliação. As administrações das Companhias 
definiram que as ações de emissão da OGPar a serem incorporadas pela Dommo devem 
ser avaliadas pelo seu valor de mercado, pela metodologia de média aritmética ponderada 
das cotações diárias (ponderada pelo volume) das ações em bolsa, nos últimos 90 
(noventa) dias anteriores à data-base de 30 de setembro de 2018 (“Data-Base”). 
 
3.2. Empresa Avaliadora. A administração da Dommo contratou a Apsis Consultoria 
Empresarial Ltda., sociedade de profissionais com sede na Rua do Passeio, 6, 6º. Andar, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
27.281.922/0001-70, registrada originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do 
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Estado do Rio de Janeiro sob no 02052 (“Empresa Avaliadora”) como sociedade 
especializada responsável pela avaliação das ações de emissão da OGPar a serem 
incorporadas pela Dommo em decorrência da operação descrita neste Protocolo e 
Justificação, cuja indicação será submetida à ratificação da Assembleia Geral da Dommo 
(conforme abaixo definido), nos termos do artigo 252, §1º, da Lei das S.A. 
 
3.3. Laudo de Avaliação. Como resultado de sua avaliação, considerando todas as 
informações e documentos solicitados às administrações das Companhias, bem como as 
informações disponíveis ao público em geral e próprias do avaliador, conforme necessário 
para a realização da avaliação, a Empresa Avaliadora elaborou o laudo de avaliação 
(“Laudo de Avaliação”), o qual constitui o Anexo 3.3 ao presente Protocolo e Justificação, 
ficando a avaliação consubstanciada no Laudo de Avaliação, bem como os valores nele 
especificados, subordinados à análise e à aprovação dos acionistas da Dommo, nos termos 
da Lei das S.A. 
 
3.4. Contabilização de Variações Patrimoniais. As variações patrimoniais ocorridas na 
OGPar entre a Data-Base e a data em que se efetivar a Incorporação de Ações serão 
suportadas exclusivamente pela OGPar e refletidas na Dommo em decorrência da 
aplicação do método da equivalência patrimonial. 
 
4. Composição do Capital Social das Companhias. 
 
4.1. Capital Social da OGPar. Nesta data, o capital social da OGPar é de 
R$ 9.058.105.645,30 (nove bilhões, cinquenta e oito milhões, cento e cinco mil, seiscentos 
e quarenta e cinco reais e trinta centavos), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 32.360.168 (trinta e dois milhões, trezentos e sessenta mil e cento e 
sessenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.  
 
4.2. Capital Social da Dommo. Nesta data, o capital social da Dommo é de 
R$ 10.157.770.020,36 (dez bilhões, cento e cinquenta e sete milhões, setecentos e 
setenta mil e vinte reais e trinta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 2.665.444.020 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, 
quatrocentos e quarenta e quatro mil e vinte) ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, sendo que a OGPar é titular de 34.502.394(trinta e quatro milhões, 
quinhentos e dois mil e trezentos e noventa e quatro) ações, que representam, nesta 
data, 1,2944332630% do capital social da Dommo (e representarão, após a Incorporação 
de Ações, 1,2776777000% do capital social da Dommo).  
 
4.3. Aumento de Capital da Dommo. Caso sejam ratificadas e/ou aprovadas a 
nomeação da Empresa Avaliadora, o Laudo de Avaliação e a Incorporação de Ações, o 
capital social da Dommo será aumentado em R$ 92.907.009,82 (noventa e dois milhões, 
novecentos e sete mil, nove reais e oitenta e dois centavos), com a emissão das Novas 
Ações (“Aumento de Capital”), passando, portanto, para R$ 10.250.677.030,18 (dez 



39 

 

bilhões, duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e setenta e sete mil e trinta reais e 
dezoito centavos), dividido em 2.700.398.881 (dois bilhões, setecentos milhões, trezentos 
e noventa e oito mil, oitocentas e oitenta e uma) ações. Os acionistas da Dommo não 
terão direito de preferência na subscrição do Aumento de Capital, nos termos do artigo 
252, §1º, da Lei das S.A. 
 

4.3.1. Caso a Incorporação de Ações seja aprovada pelos acionistas da OGPar, as 
Novas Ações serão totalmente subscritas pelos administradores da OGPar, por 
conta e em nome dos acionistas da OGPar, nos termos do artigo 252, §2º, da Lei 
das S.A., e integralizadas mediante a contribuição da totalidade das ações de 
emissão da OGPar ao patrimônio líquido da Dommo. 

 
4.4. Subsidiária Integral. Com a Incorporação de Ações, a totalidade das ações de 
emissão da OGPar passará a ser de propriedade da Dommo, passando a primeira a ser 
uma subsidiária integral da segunda. 
 
4.5. Participação Recíproca. Em função da Incorporação de Ações, a Dommo passará a 
deter a totalidade das ações ordinárias da OGPar e a OGPar, por sua vez, continuará a 
deter 34.502.394 (trinta e quatro milhões, quinhentos e dois mil e trezentos e noventa e 
quatro) ações da Dommo, que representam, nesta data, 1,2944332630% do capital social 
da Dommo (e representarão, após a Incorporação de Ações, 1,2776777000% do capital 
social da Dommo). Nos termos do artigo 244, § 5º, da Lei das S.A., essa participação 
detida pela OGPar na Dommo será alienada no prazo de até 1 (um) ano. 
 
5. Bônus de Subscrição 
 
5.1. Conforme previsto na Cláusula 10.4 do Plano de Recuperação Judicial da Dommo, 
como vantagem adicional à subscrição das Novas Ações, os acionistas da Dommo deverão 
deliberar, em sede de Assembleia Geral, acerca do recebimento, pelos acionistas da 
OGPar, de bônus de subscrição a serem emitidos pela Dommo na Assembleia Geral 
prevista na Cláusula 7.2(b) abaixo, com as seguintes principais condições (“Bônus de 
Subscrição”): (i) prazo para exercício de 5 (cinco) anos a contar da data de sua emissão, 
podendo a Dommo definir janelas em que os detentores dos bônus de subscrição poderão 
exercer seu bônus e subscrever as ações dele resultantes; e (ii) um número de ações 
ordinárias a serem subscritas que representem, no total agregado, 15% (quinze por 
cento) das ações da Dommo, considerando o capital social na data de sua aprovação 
(sujeita a todos os ajustes habituais que constarão do certificado de bônus de subscrição), 
considerando um preço de exercício por ação, no momento do exercício, baseado no valor 
da Dommo (equity value) em moeda corrente nacional equivalente, na data de emissão 
dos bônus de subscrição, a US$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de 
dólares norte-americanos). O preço fixado em moeda corrente nacional será corrigido pelo 
IGP-M a partir da data da reunião do Conselho de Administração da Dommo que deliberou 
sobre a emissão dos bônus de subscrição. 
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6. Alterações Estatutárias. 
 
6.1. Estatuto Social da Dommo. Caso aprovada a Incorporação de Ações, o caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Dommo deverá ser alterado para refletir o aumento do 
capital social decorrente da Incorporação de Ações. 
 
7. Atos Societários e Direitos de Recesso. 
 
7.1. Reuniões do Conselho de Administração. Previamente à celebração do presente 
Protocolo e Justificação, foram realizadas (i) as Reuniões dos Conselhos de Administração 
da OGPar e da Dommo, em 19 de outubro de 2018, que aprovaram este Protocolo e 
Justificação, a Incorporação de Ações e a emissão dos Bônus de Subscrição pela Dommo; 
(ii) a Reunião do Conselho Fiscal da Dommo, em 18 de outubro de 2018, que opinou 
favoravelmente sobre a proposta da administração da Dommo a respeito da Incorporação 
de Ações e emissão dos Bônus de Subscrição; e (iii) a Reunião do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Dommo, em 19 de outubro de 2018, que opinou favoravelmente a respeito 
das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração. 
 
7.2. Assembleias Gerais. A aprovação da Incorporação de Ações, sem prejuízo do 
disposto na Cláusula 8.1, dependerá da realização dos seguintes atos: 
 
(a) Assembleia Geral Extraordinária da OGPar: a ser convocada em até 5 (cinco) Dias 

Úteis da presente data para, entre outras matérias, deliberar sobre (i) a dispensa da 
obrigação da Dommo de aderir ao Novo Mercado, nos termos do artigo 46 do 
Regulamento do Novo Mercado, (ii) o Protocolo e Justificação, (iii) a Incorporação de 
Ações, e (iv) a prática, pelos administradores da OGPar, dos atos necessários à 
consumação da Incorporação de Ações, incluindo a subscrição das Novas Ações no 
âmbito do Aumento de Capital (“Assembleia Geral da OGPar”); e 
  

(b) Assembleia Geral Extraordinária da Dommo: a ser convocada em até 5 (cinco) Dias 
Úteis da presente data para, entre outras matérias, deliberar sobre (i) a 
Incorporação de Ações com o consequente Aumento de Capital e a emissão das 
Novas Ações, que serão entregues, em sua totalidade, aos acionistas da OGPar por 
efeito da Incorporação de Ações (ii) o Protocolo e Justificação, (iii) a ratificação da 
indicação da Empresa Avaliadora como responsável pela avaliação das ações de 
emissão da OGPar a serem incorporadas ao patrimônio da Dommo, (iv) a aprovação 
do Laudo de Avaliação, (v) a autorização à diretoria da Dommo para celebrar todos 
os contratos e instrumentos e praticar todos os demais atos necessários à efetivação 
da Incorporação de Ações; e (vi)  a emissão dos Bônus de Subscrição (“Assembleia 
Geral da Dommo” e em conjunto com a Assembleia Geral da OGPar, as “Assembleias 
Gerais”). 
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7.2.1 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 7.2 acima, as Companhias 
comprometem-se a praticar todos e quaisquer atos societários necessários à 
aprovação das matérias indicadas acima, sempre em observância aos seus 
respectivos Estatutos Sociais. 

 
7.3. Direito de Recesso. Conforme disposto no artigo 252, §§ 1º e 2º da Lei das S.A., 
será garantido o direito de retirada aos acionistas das Companhias que dissentirem ou se 
abstiverem da deliberação de Incorporação de Ações, ou não comparecerem às 
Assembleias Gerais, conforme o caso, e que manifestarem expressamente sua intenção de 
exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação 
da ata das respectivas Assembleias Gerais que aprovarem a Incorporação de Ações. O 
reembolso aos acionistas que exercerem o direito de recesso será calculado com base no 
valor patrimonial das ações, seja da companhia incorporada ou da companhia 
incorporadora. O pagamento do respectivo reembolso dependerá da efetivação da 
Incorporação de Ações, conforme previsto nos artigos 137, §3º e 230 da Lei das S.A., e 
será feito pela Dommo em até 30 (trinta) Dias Úteis contados da data em que a 
Incorporação de Ações for efetivada. O reembolso do valor das ações somente será 
assegurado em relação às ações de que o acionista seja, comprovadamente, titular, em 24 
de outubro de 2018, sendo certo que as ações adquiridas a partir de 25 de outubro de 
2018, inclusive, não darão direito a recesso, nos termos do artigo 137, §1º da Lei das S.A. 
 
8. Condição Precedente. 

 
8.1. É condição precedente para a aprovação da Incorporação de Ações pelos acionistas 
das Companhias a aprovação, pelos acionistas minoritários da OGPar, da dispensa da 
obrigação da Dommo de aderir ao Novo Mercado, nos termos do artigo 46 do 
Regulamento do Novo Mercado. Assim, caso os acionistas minoritários da OGPar não 
aprovem referida dispensa na Assembleia Geral da OGPar (ou em outra assembleia geral 
que seja convocada com tal finalidade), de forma que a condição precedente não seja 
cumprida, as demais deliberações previstas neste Protocolo e Justificação serão retiradas 
de pauta na Assembleia Geral da OGPar e não serão votadas. 
 
9. American Depositary Receipts – ADRs da OGPar. 

 
9.1. American Depositary Receipts – ADRs da OGPar. O programa de American 
Depositary Receipts - ADRs de emissão da OGPar será extinto, de forma que os 
detentores de referidos ADRs que desejem receber ações de emissão da Dommo (as quais 
poderão ser objeto de depósito para emissão de ADRs da Dommo, nos termos do 
programa existente de ADR da Dommo) deverão retirar as ações de emissão da OGPar 
que dão lastro aos ADRs do depósito junto à instituição depositária. Do contrário, os ADRs 
serão liquidados e os valores recebidos serão distribuídos aos detentores, sem correção e 
líquido de quaisquer custos incidentes, pela instituição responsável pelo programa.  
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10. Disposições Gerais 
 
10.1. Registro de Companhia Aberta da OGPar. O registro de companhia aberta da 
OGPar será mantido após a Incorporação de Ações até ulterior deliberação por sua 
acionista controladora Dommo. As ações de emissão da OGPar deixarão de ser negociadas 
no segmento do Novo Mercado da B3 após a Incorporação de Ações. 
 
10.2. Custos. A Dommo deverá arcar com as despesas em decorrência da negociação e 
implementação da Incorporação de Ações, incluindo despesas com assessores legais e 
assessores financeiros, bem como outras despesas e pagamentos diretamente decorrentes 
da Incorporação de Ações, sem que tais pagamentos gerem qualquer ajuste na Relação 
de Substituição. 

 
10.3. Outros Documentos. Todos os documentos mencionados neste Protocolo e 
Justificação estarão à disposição de seus acionistas nas respectivas sedes sociais a partir 
da data de convocação das Assembleias Gerais, no site de Relações com Investidores da 
OGPar (ri.ogpar.com.br/) e da Dommo (dommoenergia.com.br/), bem como nos websites 
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). 
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E, POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, assinam este Protocolo e Justificação em 10 
(dez) vias de igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com as 2 (duas) 
testemunhas abaixo identificadas. 

 
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018. 
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ANEXO IV 
 

Informações sobre avaliadores 
(Conforme Anexo 21 da ICVM 481) 

 
1. Listar os avaliadores recomendados pela administração 
 
Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, 
Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
27.281.922/0001-70 (“Apsis Consultoria”). 
 
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 
 
A Apsis Consultoria informa que, há mais de 30 anos, presta consultoria às maiores e 
melhores companhias do Brasil, América Latina e Europa em avaliação de empresas, 
marcas e outros intangíveis, além de realizar avaliação patrimonial de ativos, consultoria e 
negócios imobiliários, gestão de ativo imobilizado e sustentabilidade corporativa. Sua 
equipe é altamente qualificada e atualizada com as mudanças do mercado. A Apsis 
Consultoria segue o padrão internacional da ASA – American Society of Appraisers 
(Washington, DC), através das normas do USPAP – Uniform Standards of Professional 
Appraisal Practice, bem como os padrões da ética. É membro do IBAPE – Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, órgão de classe formado por 
engenheiros, arquitetos e empresas habilitadas que atuam na área das avaliações e 
perícias, cujas normas foram desenvolvidas de acordo com os princípios básicos das 
normas internacionais do IVSC – International Valuation Standards Committee e UPAV – 
União Pan-Americana de Associações de Avaliação, o comitê internacional de normas de 
avaliação do IVSC, integrada por entidades nacionais do continente americano que se 
dedicam à área de avaliação aos procedimentos rotineiramente adotados no Brasil. 
 
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 
recomendados 
 
Vide proposta na forma do Anexo IV.1 abaixo. 
 
Escopo: Determinação do valor de mercado das ações de emissão da OGPar, pela 
metodologia da média aritmética (ponderada pelo volume) das cotações das ações em 
bolsa, para fins de atendimento ao artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
Honorários: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 
4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos 
entre os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal 
como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto 
 



 

 

Não há qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre a Apsis 
Consultoria e seus profissionais responsáveis pela avaliação e quaisquer partes 
relacionadas à Companhia, conforme a definição das regras contábeis que tratam desse 
assunto. 
  



 

 

Anexo IV.1 
 

Propostas de trabalho da Empresa Avaliadora 
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1.    
 

1.1.  

Conforme entendimentos mantidos, a DOMMO realizará reorganização societária, na qual as ações de sua 

as pela primeira com base em seu valor 

de mercado. Esta operação estava prevista no Plano de Recuperação Judicial da OGPAR. 

Neste contexto, a administração de DOMMO e seus assessores jurídicos procuraram a Apsis para auxiliá-los com a 

elaboração de laudo de avaliação das ações de OGPAR para fins de subsidiar a referida operação. 

1.2.  

Nos termos e para os fins do artigo 252, determinar o valor de mercado das ações de OGPAR, para fins de 

incorporação por DOMMO, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. 

Tendo em vista que as ações de OGPAR são transacionadas em bolsa, para realização da avaliação de suas ações 

a mercado será analisado o histórico de suas transações o qual balizará a conclusão do laudo. 

1.3.  

  
 

1.4. 
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1.5. 

 

 

1.6. 

 

 

 

 

2.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

5 
 

 
 

 

 

3.    
 

 

 

 
 

4.  
 

4.1. 
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5.1. 
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8.   
 

8.1. 
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ANEXO V 
 

Emissão de debêntures ou bônus de subscrição  
(Conforme Anexo 15 da Instrução CVM 481) 

 
 
1. Em caso de emissão de debêntures: 
 
Não aplicável. 
 
2. Em caso de emissão de bônus de subscrição: 
 
a. Informar o número de bônus a serem emitidos 
 
Caso a Incorporação de Ações seja aprovada pelos acionistas da Companhia, será emitido 
1 (um) bônus de subscrição para cada ação da Companhia emitida na Incorporação de 
Ações, ou seja, serão emitidos 34.954.861 (trinta e quatro milhões, novecentos e 
cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e um) bônus de subscrição aos acionistas 
da OGPar (“Bônus de Subscrição”). 
 
b. Explicar, pormenorizadamente, as razões de emissão e suas 
consequências 
 
A emissão dos Bônus de Subscrição foi estabelecida na Cláusula 10.4 do Plano de 
Recuperação Judicial da Dommo, como vantagem adicional à subscrição das novas ações, 
de modo que os acionistas da Dommo deverão deliberar, em sede de Assembleia Geral, 
acerca do recebimento, pelos acionistas da OGPar, de bônus de subscrição a serem 
emitidos pela Dommo.  
 
c. Informar o preço de emissão e o preço de exercício do bônus 
 
O preço de emissão não é aplicável, pois os bônus de subscrição serão emitidos como 
vantagem adicional atribuída às ações emitidas na Incorporação de Ações.  
 
O preço de exercício será de R$ 2,0556963041 por ação subscrita, corrigido pela variação 
do IGP-M desde 17 de outubro de 2018 até a data de exercício.  
 
d. Informar o critério utilizado para determinação do preço de emissão e do 
preço do exercício, justificando, pormenorizadamente, os aspectos econômicos 
que determinaram a sua escolha 
 
O preço de exercício por ação foi determinado em função do disposto na Cláusula 10.4 do 
Plano de Recuperação Judicial da Companhia e consiste no equity value da Companhia 
estimado em US$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de dólares norte-
americanos) convertido em moeda corrente nacional com base na cotação de fechamento 



 

 

da taxa de venda de câmbio de Reais por Dólares dos Estados Unidos da América, 
disponível no SISBACEN – Sistema de Informações do Banco Central do Brasil, transação 
PTAX-800, opção 5, cotações para a contabilidade, moeda 220, mercado livre, em 17 de 
outubro de 2018, equivalente a R$ 5.551.200.000,00 (cinco bilhões, quinhentos e 
cinquenta e um milhões e duzentos mil reais), dividido pelo número de ações subscritas 
em caso de exercício dos bônus.  
 
e. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento do 
capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento. 
 
Cada bônus de subscrição dará ao seu titular o direito de subscrever 11,58808293129 
ações ordinárias da Companhia, sendo que tal proporção deverá ser ajustada em caso de 
desdobramento, grupamento, bonificação ou qualquer outro evento que resulte em 
alteração do número de ações em que se divide o capital social da Dommo sem 
modificação de seu patrimônio líquido. 
 
Não obstante a emissão dos bônus de subscrição poder causar uma diluição potencial de 
até 13,0434782609% aos acionistas da Companhia, a administração da Companhia é 
favorável à sua emissão tendo em vista ter sido acordado nos Planos de Recuperação 
como vantagem adicional aos acionistas da OGPar em razão da Incorporação de Ações.  
 
f. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação 
do preço de emissão e preço do exercício 
 
Não aplicável.  
 
g. Informar os termos e condições a que está sujeito o exercício do bônus 
 
Os bônus poderão ser exercidos em até 5 (cinco) anos a contar da data de sua emissão, 
observado que o exercício deverá se dar sempre em uma das janelas de exercício, que 
ocorrerá dentro dos 15 (quinze) dias posteriores a cada uma das divulgações de 
informações financeiras trimestrais da Companhia. 
 
h. Informar se os acionistas terão o direito de preferência para subscrever 
os bônus, detalhando os termos e condições a que esse direito está sujeito 
 
Os atuais acionistas da Companhia não farão jus ao direito de preferência na subscrição 
dos bônus de subscrição, tendo em vista (1) que a emissão é feita como vantagem 
adicional às ações emitidas no contexto da Incorporação de Ações, hipótese em que o 
direito de preferência é expressamente excluído nos termos do art. 252, parágrafo 1º da 
Lei das Sociedades por Ações; e (2) a previsão nos Planos de Recuperação, que 
garantiram que tais bônus seriam emitidos e entregues aos acionistas da OGPar quando 
da aprovação da Incorporação de Ações. 
 
i. Informar se a subscrição será pública ou particular 



 

 

 
A subscrição será particular. 
 
j. Informar as matérias cuja definição poderá ser delegada ao conselho de 
administração 
 
A emissão do Bônus de Subscrição será aprovada pela Assembleia Geral da Companhia, 
sendo que o aumento de capital social decorrente do exercício futuro do Bônus de 
Subscrição deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, nos 
limites do capital autorizado previsto no seu Estatuto Social. 
 
k. Informar o mercado secundário em que os bônus serão negociados, se 
for o caso 
 
Os bônus de subscrição, caso sua emissão seja aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária, serão negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a partir da data a ser 
oportunamente divulgada pela Companhia. 
 
l. Descrever os direitos, vantagens e restrições das ações resultantes do 
exercício do bônus de subscrição 
 
O Bônus de Subscrição constitui valor mobiliário distinto das ações de emissão da 
Companhia, conferindo ao seu titular, nas condições aprovadas pela Assembleia Geral da 
Companhia, tão somente o direito de subscrever ações de emissão da Companhia, 
cumpridas as condições previstas no certificado do Bônus de Subscrição. 
 
A titularidade do Bônus de Subscrição, por si só, não assegura ao seu detentor qualquer 
direito a dividendos, juros sobre capital próprio e outros direitos de acionista; ou seja, 
apenas a partir do exercício do Bônus de Subscrição, que resultará na emissão das ações 
da Companhia, é que seu titular passa a poder usufruir os direitos de acionista.  
 
As ações da Companhia, quando emitidas, terão os mesmos direitos atribuídos às ações 
ordinárias de emissão da Companhia em circulação na respectiva data, e os seus titulares 
participarão integralmente de todos os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de 
capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a sua emissão. 
 
m. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão 
 
Caso o Bônus de Subscrição seja subscrito e convertido em ações, a diluição potencial 
resultante da emissão (calculada pela quantidade máxima de ações a serem 
potencialmente emitidas sobre a quantidade total de ações emitidas pela Companhia após 
a aprovação da Incorporação de Ações) é de 13,0434782609%.  
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