
 

 

 

 

Comunicado | Lisboa | 6 de março de 2018 

 

Facto Relevante divulgado pela Oi 

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre Facto Relevante divulgado pela Oi, S.A., de 

acordo com o documento da empresa em anexo. 

 



 
 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.3.0029520-8 

Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em cumprimento ao art. 157, §4º 

da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e 

ao mercado em geral que tomou ciência de manifestação exarada por Árbitro de Apoio em 

procedimento arbitral iniciado contra a Companhia pela acionista Bratel S.À.R.L. (“Bratel”) 

na Câmara de Arbitragem do Mercado, para tratar de questões relacionadas à 

implementação do Plano de Recuperação Judicial homologado pelo juízo recuperacional 

(“Plano”). Tal manifestação foi proferida sem que a Companhia fosse ouvida ou tivesse 

oportunidade de se manifestar, tendo sido concedido à Oi o prazo de 48 horas para prestar 

informações e para manifestar-se sobre as pretensões da Bratel. 

 

A Companhia entende que tal procedimento arbitral, ao criar ilegais obstáculos à 

implementação do aumento de capital da Companhia previsto no Plano, contraria a 

deliberação da Assembleia Geral de Credores que aprovou o Plano, a decisão judicial que o 

homologou, bem como outras decisões proferidas pelo Juízo da Recuperação Judicial, 

único juízo competente para decidir sobre a matéria em questão, conforme ratificado 

inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

A Companhia esclarece finalmente que julgou adequada a divulgação deste Fato 

Relevante, apesar do prazo de 48 horas concedido e necessário para sua análise e 

aprofundamento do procedimento arbitral, em função da publicidade conferida por 

terceiros ao procedimento arbitral e à manifestação do Árbitro de Apoio. A Companhia 

tomará as medidas cabíveis para impedir qualquer prejuízo à implementação do Plano. 

 



A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer 

desenvolvimento relevante no assunto objeto deste Fato Relevante. 

 

Rio de Janeiro, 06 de março de 2018. 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores e Diretor 
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