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Fato Relevante 

 

– OGX e OGpar obtem decisão liminar para Reduzir daily rate do FPSO OSX-3 – 

  

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial 

(“OGpar”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial 

(“OGX”) (Bovespa: OGSA3) (em conjunto, “Companhias”); em cumprimento ao Artigo 157, parágrafo 4º da 

Lei nº. 6.404/76 e da Instrução CVM nº. 358/02 que obtiveram decisão judicial em caráter liminar para 

reduzir o valor do daily rate do afretamento da FPSO OSX-3, de USD 250 mil/dia para USD 130 mil/dia, 

concedida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, em face de OSX 3 

Leasing B.V., na qualidade de proprietário da embarcação, bem como de  Nordic Trustee Asa, na qualidade 

de cessionária de direitos decorrentes do afretamento da embarcação. 

 

Desde a renegociação do daily rate do FPSO OSX-3, divulgada em Fato Relevante no dia 12 de setembro de 

2014, o preço do petróleo Brent sofreu queda vertiginosa, de USD 97,11 para USD 61,06 (fechamento de 

15.12.2014), causando, no entendimento das Companhias, flagrante desequilíbrio do contrato. 

 

Abaixo trecho da referida decisão judicial: 

 

“(...) DEFIRO a LIMINAR requerida, deferindo a redução do valor pago pela 1ª autora, a título de 

contraprestação pelo afretamento da plataforma OSX 3 para o equivalente a US$ 130.000,00 diários, a ser 

depositado mensalmente em conta à disposição deste Juízo até o final julgamento da ação principal ou 

reexame da questão pelo juízo, determinando às rés que se abstenham de tomar qualquer medida prevista 

no Aditamento ou em qualquer outro instrumento tendente a rescindir o afretamento, cobrar valores 



 

superiores ao que seja estabelecido, inclusive quaisquer penalidades nesses mesmos instrumentos previstas, 

abstendo-se ainda de qualquer providência que possa de alguma forma embaraçar a utilização da 

plataforma OSX 3 pela 1ª autora ou as atividades de qualquer das autoras. Citem-se e intimem-se. Lavre-se 

termo de fiel depositário.” 

 

Aviso Legal 

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual 

visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas 

afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou 

implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, 

“prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção 

semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. 

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira 

relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em 

nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão 

responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou 

negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por 

danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais 

detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os 

resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra 

tomada de decisão de investimento. 
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