
��Á��� �������ÇÕ	
 � �	����������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

� ��� ��� � ��
� ��� � ����	 �

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019 às 01:52:47 -0300.



��Á����������ÇÕ	
 � �	���� ������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

�� ��� � �
� ��� � ����	 � ����������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019 às 01:52:49 -0300.



��Á��� �������ÇÕ	
 � �	����������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

� ��� ��� � ��
� ��� � ����	 �

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019 às 01:52:51 -0300.



��Á����������ÇÕ	
 � �	���� ������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

�� ��� � �
� ��� � ����	 � ����������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019 às 01:52:54 -0300.



��Á��� �������ÇÕ	
 � �	����������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

� ��� ��� � ��
� ��� � ����	 �

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019 às 01:52:56 -0300.



��Á����������ÇÕ	
 � �	���� ������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

�� ��� � �
� ��� � ����	 � ����������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019 às 01:52:59 -0300.



��Á��� �������ÇÕ	
 � �	����������	
�� 
����� �� ��� �
 ��
���

� ��� ��� � ��
� ��� � ����	 �

��������	��� � �� �	 �	�	�	��� �	 ����

Companhia Aberta
CNPJ/MF - 33.000.167/0001-01

NIRE - 33300032061

EXTRATO DE ATA

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em reunião levada a efeito em
28-12-2018 (reunião nº 1.580), sob a presidência do Presidente em
exercício do Conselho Jerônimo Antunes, com a participação das
Conselheiras Ana Lúcia Poças Zambelli, Clarissa de Araújo Lins e So-
nia Julia Sulzbeck Villalobos e dos Conselheiros Durval José Soleda-
de Santos, Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, Marcelo
Mesquita de Siqueira Filho e Segen Farid Estefen e, ainda, do Pre-
sidente do Conselho Luiz Nelson Guedes de Carvalho, que, embora
licenciado de suas funções, também participou desta reunião, e sem a
participação, por motivo justificado, do Conselheiro Ivan de Souza
Monteiro, deliberou sobre o assunto a seguir transcrito: “NOMEAÇÃO
DO NOVO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DA PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ELEITO PELOS EMPREGADOS: -
O Presidente em exercício do Conselho Jerônimo Antunes, conside-

rando a renúncia do Conselheiro eleito pelos empregados Christian
Alejandro Queipo em 19-10-2018 ao cargo de Conselheiro de Admi-
nistração da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, e diante da recomen-
dação de aprovação do Comitê de Indicação, Remuneração e Suces-
são, submeteu ao Colegiado o nome do segundo colocado mais vo-
tado na eleição realizada entre os empregados em 2018, nos termos
do §2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. DECISÃO: - O
Conselho de Administração, por unanimidade, nomeou, até a primeira
Assembleia Geral de Acionistas, o Sr. DANILO FERREIRA DA SILVA,
brasileiro, natural da cidade de Diadema, Estado de São Paulo, Ba-
charel em Ciências Sociais e Jurídicas (Direito), mantendo união es-
tável, com domicílio na Avenida Henrique Valadares nº 28, Torre A,
19º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20231-030,
portador da identidade civil nº 34.605.096-0, expedida pela SSP/SP, e
do CPF nº 294.854.338-08, para o cargo de Conselheiro de Adminis-
tração da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.”- Rio de Janeiro, 25 de
janeiro 2019. - João Gonçalves Gabriel - Secretário-Geral da Petro-
bras. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CERTIDÃO: Certifico o arquivamento sob o número 00003507167,
em 06/02/2019 - Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Id: 2165994

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF 76.535.764/0001-43 - NIRE 33.30029520-8

Companhia Aberta
EXTRATO DE PARTE DO ITEM (1) DA ATA DA 196ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JUNHO
DE 2018. Na qualidade de Secretária da Reunião do Conselho de Ad-
ministração, CERTIFICO que parte do item 1 "Notícias Oi, pelo Diretor
Presidente" da Ata da 196ª da Reunião do Conselho de Administração
da Oi S.A.- Em Recuperação Judicial realizada no dia 20 de junho de
2018, às 9:30h, na Praia de Botafogo nº 300, 11º andar, sala 1101,
Botafogo - Rio de Janeiro (RJ), possui a seguinte redação: "(...)Em
seguida, o Sr. Eurico Teles, fazendo referência ao deliberado no item
6 da ata da reunião do Conselho realizada em 30/05/2018, solicitou
prazo adicional para apresentação da análise solicitada sobre a Matriz
de Alçadas da Diretoria, o que foi concedido, devendo a Diretoria
apresentar tal análise na próxima reunião ordinária do Conselho, a ser
realizada em 25/07/2018, ficando até lá mantida a atual Matriz.(...)"
Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e
apostas as assinaturas dos Srs. José Mauro M. Carneiro da Cunha
(Presidente da Mesa), Ricardo Reisen de Pinho, Eleazar de Carvalho
Filho, Marcos Bastos Rocha e Marcos Grodetzky. Rio de Janeiro, 20
de junho de 2018. Luciene Sherique Antaki - Secretária. Jucerja nº
3221767 em 04/07/2018.

Id: 2165866

Id: 2166041

Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF 76.535.764/0001-43 - NIRE 33.30029520-8

Companhia Aberta
Ata da 206ª Reunião do Conselho de Administração realizada em
26 de Outubro de 2018: I. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 26
dias do mês de outubro de 2018, às 14h. II. Convocação: Realizada
por mensagens individuais enviadas aos Conselheiros. III. Quorum e
Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho, ao final
assinados, bem como o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho, na qua-
lidade de representante do Conselho Fiscal. Participaram da reunião o
Sr. Eurico de Jesus Teles Neto, Sr. Carlos Augusto Machado Brandão,
Sr. Eduardo Ajuz, Sr. Silvio Almeida, Sr. Marcelo Augusto Salgado
Ferreira, Sr. Arthur Jose Lavatori Correa, Sra. Daniella Geszikter Ven-
tura e Sra. Maria Amélia Melo, todos representantes da Companhia.
Em atenção ao disposto no Acórdão nº 148, Item “g”, de 19 de março
de 2018 da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, também
participou da reunião o Sr. Luis Claudio Santana Santoro. IV. Mesa:
Presidente da Mesa: Sr. Eleazar de Carvalho Filho; e Secretário: José
Augusto da Gama Figueira. V. Ordem do Dia: (1) exercício dos bô-
nus de subscrição (“Bônus de Subscrição”) relacionados ao aumento
de capital ocorrido por conversão de dívida e ações ordinárias (“Ações
Ordinárias”) da Companhia emitidas com o referido exercício; e (2)
aumento de capital da Companhia (“Aumento de Capital - Novos Re-
cursos”) por meio da emissão privada de novas Ações Ordinárias
(“Novas Ações Ordinárias”), na forma prevista na Cláusula 6 do Plano
de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores
e homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial (“Plano”) e do
Subscription and Commitment Agreement celebrado em 19 de dezem-
bro de 2017 entre a Companhia, suas subsidiárias e os Investidores
Backstoppers, conforme aditado pelo 1º e 2º aditivos ao Subscription
and Commitment Agreement (“Contrato de Compromisso”). VI. Delibe-
rações: Instalada a Reunião, com relação ao item (1) da Ordem do
Dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conheci-
mento do resultado do exercício dos Bônus de Subscrição, inclusive
de American Depositary Warrants (“ADWs”) representativos de Bônus
de Subscrição, emitidos pela Companhia no âmbito do aumento de
capital realizado mediante a Capitalização de Créditos Quirografários
dos Bondholders Qualificados aprovado pelo Conselho de Administra-
ção em reunião de 05 de março de 2018 e homologado em 20 de
julho de 2018, na B3 e no Banco do Brasil até o encerramento das
negociações do dia 24 de outubro de 2018, levando em consideração
que o período para exercício dos Bônus de Subscrição foi iniciado
com a divulgação de Fato Relevante em 03 de outubro de 2018 sobre
esta reunião do Conselho de Administração para deliberação sobre o
Aumento de Capital - Novos Recursos. Verificados tais resultados, os
Conselheiros confirmaram a emissão de 112.598.610 (cento e doze
milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e dez) Ações Or-
dinárias aos titulares dos Bônus de Subscrição, inclusive ao agente de
custódia do Programa de Depósito para entrega de American Depo-
sitary Shares (“ADSs”) aos titulares de ADWs que exerceram o direito
de subscrição de Ações Ordinárias conferido pelos Bônus de Subs-
crições, na forma e condições estabelecidas no Fato Relevante divul-
gado pela Companhia em 03 de outubro de 2018. As Ações Ordiná-
rias emitidas em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição
conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restri-
ções conferidos pelas demais Ações Ordinárias de emissão da Com-
panhia, inclusive o direito ao recebimento integral de dividendos e/ou
juros sobre capital próprio declarados pela Companhia a partir da sua
emissão. Os Conselheiros autorizaram a Diretoria a tomar todas as
medidas necessárias para a entrega das Ações Ordinárias em decor-
rência do exercício dos Bônus de Subscrição, e também dos ADSs
Ordinários em decorrência do exercício dos ADWs. Passando ao item
(2) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração to-
maram conhecimento (i) das condições do Aumento de Capital - No-
vos Recursos, previstas na Cláusula 6.1 (f) do Plano e no Contrato de
Compromisso, inclusive sobre as condições precedentes previstas pa-
ra a realização do Aumento de Capital - Novos Recursos e as au-
torizações necessárias pela Anatel e pelo CADE, e (ii) do andamento
das medidas necessárias para o cumprimento do Plano, incluindo a
observância às normas norte-americanas aplicáveis relativa à exten-
são do direito de preferência aos detentores de ADSs lastreados em
Ações Ordinárias e ações preferenciais (“Ações Preferenciais”) da
Companhia, bem como do direito de preferência dos acionistas da
Companhia para subscrever as Novas Ações Ordinárias emitidas no
Aumento de Capital - Novos Recursos. Em seguida, os conselheiros
por unanimidade decidiram aprovar a proposta de Aumento de Capital
- Novos Recursos, dentro do limite do capital autorizado no Estatuto
Social da Companhia, no valor total de R$ 4.000,000.000,00 (quatro
bilhões de reais), por meio de emissão privada 3.225.806.451 (três bi-
lhões, duzentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e seis mil, qua-
trocentos e cinquenta e uma) Novas Ações Ordinárias, ao preço de
emissão de R$ 1,24 ([um real e vinte e quatro centavos]) por cada
Nova Ação Ordinária, calculado nos termos previstos no Plano e do
Contrato de Compromisso pela divisão do valor de R$
3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) pelo número de ações da
Companhia em 26 de outubro de 2018 - 2.418.816.765 (dois bilhões,
quatrocentos e dezoito milhões, oitocentos e dezesseis mil, setecentos
e sessenta e cinco) ações -, já consideradas as Ações Ordinárias
emitidas em contrapartida ao exercício dos Bônus de Subscrição, con-
forme item (1) da Ordem do Dia, e observado o direito de preferência
na forma prevista no artigo 171 da Lei nº 6.404/76. O preço de emis-
são por cada Nova Ação Ordinária foi fixado, sem diluição injustificada
para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
§1º da Lei nº 6.404/76, com base em negociações independentes ha-
vidas entre a Companhia, seus credores e os Investidores Backstop-

pers no contexto da recuperação judicial, considerando, entre outros
fatores, a perspectiva de rentabilidade futura da Companhia. As Novas
Ações Ordinárias a serem emitidas em decorrência do Aumento de
Capital - Novos Recursos conferirão aos seus titulares os mesmos di-
reitos, vantagens e restrições conferidos pelas demais Ações Ordiná-
rias de emissão da Companhia, inclusive o direito ao recebimento in-
tegral de dividendos e/ou juros sobre capital próprio declarados pela
Companhia a partir da sua emissão. As Novas Ações Ordinárias a se-
rem emitidas em decorrência do Aumento de Capital - Novos Recur-
sos poderão ser subscritas pelos titulares de Ações Ordinárias e
Ações Preferenciais, por meio do exercício do direito de preferência,
em dinheiro, durante um prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos
(“Período de Exercício do Direito de Preferência”), conforme aviso aos
acionistas que informará o início do prazo para exercício e as demais
condições para o exercício do direito de preferência (“Aviso aos Acio-
nistas”). Tendo em vista o valor total do Aumento de Capital - Novos
Recursos e a atual composição acionária da Companhia, cada 1
(uma) Ação Ordinária e cada 1 (uma) Ação Preferencial conferirá ao
seu titular o direito à subscrição de 1,333630 Novas Ações Ordinárias.
A integralização das ações custodiadas na B3 obedecerá às regras e
procedimentos próprios da Central Depositária da B3, enquanto a in-
tegralização das ações custodiadas junto ao Banco do Brasil seguirá
os procedimentos e regras por ele estabelecidos. A integralização das
Novas Ações Ordinárias subscritas pelos Investidores Backstoppers no
exercício das obrigações previstas no Contrato de Compromisso, o
qual é parte integrante do Plano e foi homologado pelo Juízo da 7ª
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Ja-
neiro, deverá observar os prazos e condições previstos no Contrato
de Compromisso. Os acionistas deverão observar os prazos, tanto pa-
ra o exercício do direito de preferência quanto para a integralização
das ações objeto de tal direito, que constarão do Aviso aos Acionistas
que será divulgado pela Companhia uma vez que a U.S. Securities
and Exchange Commission (“SEC”) declare efetiva a Declaração de
Registro no Formulário F-1, relacionada à proposta de venda de
Ações Ordinárias e ADSs referente à oferta de direitos a ser realizada
aos titulares de Ações Ordinárias e ADSs nos Estados Unidos e em
outros lugares fora do Brasil, além dos demais prazos e procedimen-
tos estabelecidos pela B3 e pelo Banco do Brasil. Os titulares de
ADSs deverão observar os prazos e procedimentos constantes do
Prospecto contido na Declaração de Registro no Formulário F-1 ar-
quivado pela Companhia perante à SEC. Será assegurado aos acio-
nistas da Companhia ou cessionários de direito de preferência o di-
reito de manifestar sua intenção em subscrever eventuais sobras de
Novas Ações Ordinárias não subscritas durante o Período de Exer-
cício do Direito de Preferência (“Sobras de Novas Ações Ordinárias”).
No momento do exercício do direito de preferência, os subscritores
que desejarem subscrever Sobras de Novas Ações Ordinárias não
subscritas durante o Período de Exercício do Direito de Preferência
deverão manifestar, nos respectivos Boletins de Subscrição, sua inten-
ção em subscrever Sobras de Novas Ações Ordinárias e já indicar o
número máximo de Sobras de Novas Ações Ordinárias que desejam
subscrever. Após o encerramento do Período de Exercício do Direito
de Preferência, a Companhia irá apurar a quantidade de Novas Ações
Ordinárias subscritas, as Sobras de Novas Ações Ordinárias disponí-
veis e o Conselho de Administração se reunirá para verificar a subs-
crição e realizar a alocação destas Sobras de Novas Ações Ordinárias
entre os subscritores que manifestaram sua intenção em subscrever
Sobras de Novas Ações Ordinárias no mesmo momento do exercício
dos respectivos direitos de preferência. Se o total de Sobras de No-
vas Ações Ordinárias objeto dos pedidos de sobras for igual ou in-
ferior ao total de Sobras de Novas Ações Ordinárias disponíveis, os
subscritores que manifestaram interesse em subscrever Sobras de
Novas Ações Ordinárias serão atendidos integralmente. Se o total de
Sobras de Novas Ações Ordinárias objeto dos pedidos de sobras ex-
ceder a quantidade de Sobras de Novas Ações Ordinárias disponível,
haverá um rateio, de forma que as Sobras de Novas Ações Ordiná-
rias serão alocadas proporcionalmente aos subscritores que manifes-
taram sua intenção em subscrever Sobras de Novas Ações Ordiná-
rias, da seguinte forma (“Alocação das Sobras de Novas Ações Or-
dinárias”): (i) a Companhia irá calcular o fator pro rata individual para
cada titular de direitos de subscrição que manifestou sua intenção em
subscrever Sobras de Novas Ações Ordinárias, no respectivo Boletim
de Subscrição, o qual será equivalente: (a) ao número total de Novas
Ações Ordinárias inicialmente subscritas durante o Período de Exer-
cício do Direito de Preferência por tal titular (incluindo o agente de
custódia dos ADSs lastreados em Ações Ordinárias e Ações Prefe-
renciais), dividido pela (b) soma de todas as Novas Ações Ordinárias
inicialmente subscritas durante o Período de Exercício do Direito de
Preferência por titulares de direitos de subscrição (incluindo o agente
de custódia dos ADSs lastreados em Ações Ordinárias e Ações Pre-
ferenciais) que manifestaram interesse na subscrição de Sobras de
Novas Ações Ordinárias; (ii) será aplicado, então, o fator pro rata in-
dividual para cada titular de direito de subscrição multiplicando tal fa-
tor pro rata pelo número de Sobras de Novas Ações Ordinárias dis-
poníveis. Caso a Alocação das Sobras de Novas Ações Ordinárias
descrita acima resulte em determinado titular de direitos subscrição re-
cebendo uma quantidade maior de Sobras de Novas Ações Ordinárias
do que o indicado no respectivo Boletim de Subscrição, será alocado
a tal titular somente o número de Sobras de Novas Ações Ordinárias
indicado no respectivo Boletim de Subscrição e o excesso será rea-
locado entre os demais subscritores que solicitaram, na mesma base
pro rata descrita acima (eliminando do denominador do fator pro rata
o número de Novas Ações Ordinárias inicialmente subscrito pelos ti-
tulares de direitos de subscrição que receberam a totalidade das So-
bras de Novas Ações Ordinárias por eles solicitadas). Esse procedi-

mento será repetido até que o total de Sobras de Novas Ações Or-
dinárias disponíveis tenha sido alocado ou o total dos pedidos de So-
bras de Novas Ações Ordinárias tenha sido integralmente atendido, o
que ocorrer primeiro. As frações de Novas Ações Ordinárias decor-
rentes do exercício do direito de preferência, do exercício do direito à
subscrição das Sobras de Novas Ações Ordinárias ou da Alocação
das Sobras de Novas Ações Ordinárias serão desconsideradas. Toda
e qualquer Nova Ação Ordinária a ser emitida no Aumento de Capital
- Novos Recursos que não for subscrita durante o Período de Exer-
cício do Direito de Preferência será subscrita pelos Investidores Ba-
ckstoppers, observados os termos e condições do Plano e do Con-
trato de Compromisso. Foi consignado, ainda, que o Conselho Fiscal
analisou previamente a proposta tendo opinado favoravelmente ao Au-
mento de Capital - Novos Recursos. VII. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a Reunião,
da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada
pela totalidade dos membros do Conselho de Administração e pelos
componentes da mesa (a.a) Srs. Eleazar de Carvalho Filho (Presiden-
te da Mesa), Marcos Grodetzky (Vice-Presidente), Henrique José Fer-
nandes Luz, José Mauro M. Carneiro da Cunha, Marcos Bastos Ro-
cha, Maria Helena dos Santos F. Santana, Paulino do Rego Barros Jr,
Ricardo Reisen de Pinho, Rodrigo Modesto de Abreu e Wallim C. de
Vasconcellos Junior. A presente ata é cópia fiel do original lavrado em
livro próprio. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018. José Augusto
da Gama Figueira Secretário. JUCERJA nº 3416797 em 01/11/2018.
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