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Minha avó já dizia que 

“Pau que nasce torto 

nunca se endireita”. 

Este adágio popular 

retrata com precisão 

cirúrgica o imbróglio da 

Oi

Para evitar ser prolixo 
não adentrarei as infl u-
ências políticas nefastas 

que permearam a criação da 
empresa e suas inúmeras fu-
sões, cujo resultado é o triste 
quadro ora instalado. Hoje em 
recuperação judicial, a Oi, que 
possui 100 mil empregados di-
retos e participação em outras 
empresas do ecossistema de 
telecomunicações, acumula 
uma dívida na Anatel de 20 
bilhões de reais, oriundas de 
descumprimentos de obri-
gações contratuais, mais 65 
bilhões de reais em bancos. 

No entanto, a situação da 
maior concessionária de tele-
comunicações em área territo-
rial do país, que já é delicada, 
pode piorar ainda mais, caso 
não arrume um sócio para 
injetar Capital o quanto antes. 
Verdade seja dita, a questão 
tomou tal vulto que há muito 
tempo deixou ser um problema 
do setor de telecomunicações 
e passou a ser um problema 
de Governo e de Estado, pois 
pode impactar - ainda mais - 
a recuperação econômica do 
Brasil. 

Explico. Vivemos na So-
ciedade da Informação, onde 
qualquer empresa necessita de 
sistemas de informação e te-
lecomunicações efi cazes para 
desempenhar suas atividades. 
Me refi ro as empresas pois a 
questão da atividade econô-
mica e produção da riqueza 
nacional estão diretamente 
ligadas a elas, sendo o PIB a 
expressão do desempenho da 
cadeia produtiva de pequenas, 
grandes e médias empresas. 
Afora isso, há também impac-
tos - igualmente negativos no 
caso da piora da saúde fi nan-
ceira da Oi - no funcionamento 
da sociedade como um todo, 
nas áreas de saúde, educação, 
segurança, entre outras.

Destarte salientar que a Oi 
hoje é responsável pela tele-
fonia fi xa e móvel nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, bem como por grande 
parte da rede de alta capaci-
dade que permeia os Estados 
em questão e garantem a 
operacionalidade do sistema. 
Falando em termos práticos, 
a infraestrutura básica de te-
lecomunicações dessas regiões 
dependem muito da Oi, sem 
falar de muitos municípios 
nos quais a empresa é a única 
alternativa para o consumi-
dor de telefonia fi xa, móvel e 
internet. 

O que o projeto tem a ver 
com isso? No afã de ajudar 
a tornar a Oi palatável para 
possíveis investidores o Con-
gresso preparou uma lei para 

viabilizar o futuro da Oi, mas 
a um custo muito alto para o 
bolso do brasileiro. A lei entre 
outros benefícios - que desfru-
tarão todas as operadoras de 
telecomunicações - fl exibiliza 
a defi nição da política de tari-
fação, desobriga as operadoras 
de investir em comunidades 
carentes e, o pior, permite que 
as operadoras disponham dos 
bens reversíveis, que consti-
tuem uma fortuna imobiliária 
estimada em 100 bilhões de 
reais. 

Trocando em miúdos: premia 
as empresas que hoje constam 
como recordistas de reclama-
ções nos Procons e foram mul-
tadas porque descumpriram o 
contrato de concessão com o 
governo. Um verdadeiro escár-
nio com a sociedade. No caso 
da Oi em especial, muitas das 
multas da Anatel decorrem do 
descumprimento das metas de 
universalização, que agora se-
rão defi nitivamente anistiadas, 
para todas as operadoras, caso 
a Lei venha a ser sancionada. 

Que não há solução fácil pra 
Oi, isso é um consenso. Mas en-
tendo que há que se pensar na 
menos degradante para o con-
sumidor, que já possui uma das 
contas mais caras do mundo e 
um serviço de baixa qualidade. 
Num ano em que o défi cit das 
contas públicas fechará em 
estimados 170 bilhões de reais, 
pergunto: Permitirá o TCU e 
o MPF tamanho disparate? 
Penso que o governo deve se 
empenhar no sentido de via-
bilizar a continuidade da Oi, 
mas será que não exagerou no 
“Pacote de Bondades”? Quem 
será o benefi ciário? 

Caso o projeto seja san-
cionado, o Governo injetará 
via “Bens Reversíveis” mais 
dinheiro nas operadoras que 
deverão ainda mais - no caso 
da Oi uma dívida que hoje 
já é impagável -, em termos 
práticos, ao invés de se conter 
a bolha, ela aumentará, pois 
em raros casos se resolve um 
problema de dinheiro com mais 
dinheiro. Outro desdobramen-
to pernicioso é o desequilíbrio 
do ambiente competitivo entre 
pequenas e grandes operado-
ras, que inviabiliza as pequenas 
operadoras que não gozam das 
mesmas condições. 

Por fi m, cumpre destacar 
que em se tratando os servi-
ços de telecomunicações e 
internet dos principais pilares 
da Sociedade da Informação, 
porquanto aspectos impor-
tantes do desenvolvimento 
humano dependem desses 
serviços, falta a sensibilidade 
por parte das autoridades 
para se tratar o assunto como 
Política de Estado, pensando 
um pouco no futuro dos Bra-
sileiros que arcarão com mais 
essa pesada conta para os anos 
vindouros.

(*) - É advogado, empresário de 
telecomunicações e presidente da 

Aerbras - Associação das Empresas 
de Radiocomunicação do Brasil 

(www.aerbras.com.br).

Dane Avanzi (*)

Imbróglio da Oi e 
projeto de lei das Teles

Ainda no fi m de 2016, a Câ-
mara deu início à tramitação 
da reforma da Previdência 
enviada pelo governo. A mu-
dança, prevista na proposta 
do Executivo, foi aprovada 
na Comissão de Constituição 
e Justiça quanto à admissibi-
lidade em um placar de 31 a 
20. Pelo posicionamento até 
mesmo de deputados que 
votaram a favor do texto, há 
indicativo de que a proposta 
deverá ser modificada na 
comissão especial que será 
formada em 2017.

A proposta do governo 
prevê aposentadoria para 
trabalhadores da iniciativa 
privada e do serviço público 
aos 65 anos com 25 de contri-
buição. Mas a forma de cálculo 
do benefício inicial faz com 
que um trabalhador nestas 
condições receba apenas 76% 
da média do que contribuiu. 
Para ganhar o total da média, 
ele teria que trabalhar por 49 
anos. O teto do INSS, que em 
2016 foi de R$ 5.189,82, seria 
o limite para a contribuição de 
qualquer trabalhador. 

O deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) é contrário à 
idade de 65 anos porque a rea-
lidade brasileira, segundo ele, 
é de difi culdade de colocação 
no mercado de trabalho para 
os idosos, “Vai obrigar a pes-
soa a continuar contribuindo 

Sessão para discutir e votar admissibilidade da Reforma da 

Previdência na CCJ em dezembro durou mais de 10 horas.

“Uma questão que me 
angustia sempre é 
a tributária. Penso 

então: porque não levá-la 
adiante? Agora, o Executivo 
quer se empenhar na reforma 
tributária, de forma a simplifi cá-
la. É mais uma reforma que 
queremos patrocinar e levar 
adiante”, disse ao apresentar 
um balanço das ações do go-
verno a jornalistas.

Temer disse que seu governo 
é “reformista” e que não vai pa-
rar de implementar mudanças 
estruturais. “Reformas que o 
governo havia planejado para 
o longo do tempo foram feitas 
em bravíssimo tempo, e não 
vamos parar. Este é um governo 
reformista”. Ele espera que a 
proposta de reforma trabalhista 
enviada pelo governo ao Con-
gresso na semana passada não 
tenha difi culdades de aprova-
ção, por causa do “diálogo que 

O presidente Michel Temer falou sobre os sete meses de seu 

governo e o encaminhamento das reformas.

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, concedeu limi-
nar para suspender emenda à 
Constituição do estado do Ce-
ará que extingue o Tribunal de 
Contas dos Municípios e trans-
fere suas funções ao Tribunal de 
Contas do Estado, inclusive com 
aproveitamento de pessoal. A 
matéria é objeto da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 
5638, ajuizada pela Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil.

Atuando durante o recesso do 
tribunal, a ministra entendeu 
haver urgência na causa, uma 
vez que fi cou evidenciado nos 
autos o início das providências 
materiais e administrativas 
para desativação do tribunal, 
com desmobilização física e 
remoção de servidores. “Há 
risco comprovado de compro-
metimento da reversibilidade 
da situação administrativa do 
órgão, extinto após a produção 
dos efeitos das normas questio-
nadas”, afi rmou a presidente 
do STF.

Entre as alegações jurídicas 
apresentadas pela associação 

Sede do TCM do Ceará.

Vagas para pessoas 
com defi ciência na 
educação 

O presidente Michel Temer 
sancionou a Lei 13.409, que inclui 
pessoas com defi ciência entre os 
benefi ciários de reserva de vagas nas 
universidades federais e nas escolas 
federais de ensino médio técnico. A 
cota para estudantes vindos de esco-
las públicas já previa a destinação de 
vagas para pessoas de baixa renda, 
negros, pardos e indígenas.

A Lei de Cotas estabelece como 
primeiro critério que no mínimo 50% 
das vagas para ingresso em curso 
de graduação, por curso e turno, 
sejam reservadas para estudantes 
que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas. 
No caso do ensino técnico de nível 
médio, a reserva é para alunos que 
cursaram integralmente o ensino 
fundamental na rede pública.

Como segundo critério, as cotas se 
destinam a pessoas de baixa renda, 
negros, pardos e indígenas. Pelo 
texto sancionado por Temer, os estu-
dantes com defi ciência agora entram 
nessa subcota. A distribuição é feita 
de acordo com as vagas ofertadas e 
a proporção desses grupos na popu-
lação da unidade da Federação onde 
fi ca a instituição. A regulamentação 
já permitia que as universidades 
federais instituíssem reservas de 
vagas para pessoas com defi ciência, 
mas isso era opcional (ABr).
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Projeto em análise na Comis-
são de Constituição e Justiça 
explicita na lei que vínculos de 
afeto com fi lhos de criação ou 
enteados não se transformam em 
responsabilização jurídica sobre 
os mesmos, exceto se houver 
manifestação expressa dessa 
intenção. A proposta, do senador 
Lasier Martins (PDT-RS), acres-
centa dispositivos ao Código 
Civil, estabelecendo que:

“Não autorizará a formação 
do vínculo de fi liação socioa-
fetiva o fato de uma pessoa, 
por motivos nobres ou afetivos, 
cuidar de outra tratando-a 
como se fosse fi lha, se inexistir 
intenção expressa e inequívoca 
de imprimir efeitos jurídicos de 
fi liação a essa relação mediante 
declaração em instrumento 
particular com fi rma reconhe-
cida por autenticidade, em 
instrumento público ou em 
testamento”.

A formação de fi liação so-

Redução do custo 
de remédios para 
população de baixa 
renda

Para reduzir o preço dos re-
médios usados por pessoas de 
baixa renda, uma proposta prevê 
a isenção de impostos incidentes 
sobre medicamentos quando forem 
vendidos a pessoas com renda de 
até três salários mínimos mensais 
e a aposentados, pensionistas ou 
idosos que tenham renda de até dez 
salários mínimos mensais.

A proposta, de iniciativa do se-
nador Telmário Mota (PDT-RR), 
inclui um inciso no artigo 150 da 
Constituição proibindo a cobrança 
de impostos sobre medicamentos 
de uso humano quando adquiridos 
por população de baixa renda. A 
matéria aguarda indicação de re-
lator na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado.

Para Telmário, a elevada carga tri-
butária sobre os remédios difi culta o 
acesso da população a tratamentos 
adequados, o que pode compro-
meter a saúde dos cidadãos, assim 
como os gastos do próprio estado 
com políticas públicas de saúde. 
“Qual seria uma forma de a gente 
oportunizar essas pessoas que estão 
dependendo de uma medicação e 
que não têm dinheiro para comprar. 
É você reter do imposto, reduzindo. 
Porque aí você coloca um preço 
mais acessível”, afi rmou.

O senador destacou que a quan-
tidade de impostos que deixará de 
ser arrecadada com a isenção não 
infl uirá na crise econômica, já que 
os gastos com medidas interventivas 
são muito maiores do que a quanti-
dade de impostos sobre os medica-
mentos. De acordo com o IBPT, o 
Brasil está entre os países do mundo 
com a maior carga tributária sobre 
medicamentos (Ag.Senado).

Reforma tributária será 
foco do governo em 2017
O presidente Michel Temer disse que o foco do governo em 2017 será a reforma tributária, para tornar 
a legislação mais simplifi cada

a redução dos juros aplicados 
ao crédito rotativo dos cartões 
de crédito, a aprovação de um 
teto para os gastos públicos, a 
desvinculação das receitas da 
União (DRU) e a reforma do 
ensino médio.

Temer também citou a am-
pliação do número de vagas do 
Fies e dos recursos destinados 
aos programas Bolsa Família e 
Minha Casa, Minha Vida. “No 
plano social, estamos revelando 
nossa responsabilidade social 
ao completar a construção 
de 170 mil casas, e quando 
determinamos que fi lhos com 
microcefalia tenham prioridade 
quando estabelecemos orça-
mentariamente a construção 
de mais 500 mil casas”. Temer 
reiterou a preocupação do 
governo com a retomada do 
emprego no país e espera que 
o país volte a gerar postos de 
trabalho em 2017 (ABr).

instalou-se entre trabalhadores 
e empregados” nos últimos 
meses.

Sobre a reforma política, Te-
mer disse que, nesse caso, o pro-
tagonismo será do Congresso, 

com “incentivo e participação” 
do Executivo na elaboração da 
proposta. Durante o balanço 
de ações do governo, Temer 
destacou a liberação de saque 
das contas inativadas do FGTS, 

Debate sobre Previdência deve 
mobilizar parlamentares e sociedade

após os 60 anos como se nós 
estivéssemos no pleno empre-
go”, afi rma. Ele destaca que, 
atualmente, pessoas de mais 
de 40 anos já têm difi culdade 
de emprego e são 12 milhões de 
pessoas desempregadas.

Já a deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) critica também à 
equiparação de condições entre 
homens e mulheres. “É um des-
respeito à história de luta das 
mulheres brasileiras que têm a 
dupla jornada, a tripla jornada, 
e que têm também o seu horário 
de trabalho”, afi rmou. Mas o 
deputado Pauderney Avelino 
(DEM-AM) disse que o sistema 
previdenciário é insustentável 
e a reforma vai respeitar os 

direitos de quem tiver con-
dições de se aposentar pelas 
regras antigas no momento da 
promulgação da emenda. 

“Nós entendemos que, 
de uma receita primária de 
R$ 1,320 trilhão para uma 
despesa de R$ 730 bilhões 
só da Previdência, nós não 
podemos comprometer o 
restante dos investimentos 
em saúde e em educação”. 
Ele disse que pretende tra-
balhar para que o direito 
adquirido seja mantido, mas 
entende que as mudanças 
são necessárias para que 
próximas gerações tenham o 
direito de receber pela apo-
sentadoria (Ag.Câmara).

STF suspende extinção de Tribunal 
de Contas do Ceará

na ADI, a ministra considerou o 
argumento relativo ao processo 
legislativo de velocidade inco-
mum da emenda constitucional, 
com regime de urgência e se-
quência de sessões de primeiro 
e segundo turno sem intervalo. 
Conforme Cármen Lúcia, as 
razões relativas à tramitação 
“aparentam ter fundamento na 
jurisprudência do STF e densa 
plausibilidade em favor da tese 
de inconstitucionalidade”.

Ela também destacou o 
eventual prejuízo que poderá 
resultar para tramitação e 

conclusão dos processos em 
curso no Tribunal de Contas dos 
Municípios, o que pode gerar 
prejuízos ao funcionamento dos 
órgãos de controle externo da 
Administração Pública no Cea-
rá. A liminar foi concedida para 
suspender a integralidade dos 
efeitos da Emenda Constitucio-
nal 87/2016 do estado do Ceará, 
publicada em 21 de dezembro, 
até novo exame do relator da 
ADI, ministro Celso de Mello. 
A ministra também requisitou 
informações à Assembleia Le-
gislativa do estado (ABr).

Vínculo afetivo que pode 
gerar responsabilização 

jurídica
cioafetiva nos casos em que 
a criança ou o adolescente 
tenham convívio com padrasto 
ou madrasta somente ocorre, 
de acordo com o projeto, com 
o consentimento dos pais bio-
lógicos ou adotivos ou a pedido 
do fi lho dessas famílias recom-
postas quando ele se tornar 
capaz. Fora dessas hipóteses, 
o padrasto ou a madrasta não 
poderiam ser alçados indiscri-
minadamente à condição de 
pai ou mãe.

“A proposição em pauta 
destina-se a prestigiar o pa-
rentesco socioafetivo, sem, 
contudo, desvirtuá-lo. Não se 
pode banalizar juridicamente o 
afeto, sob pena de credenciar 
o absurdo pensamento de que 
‘toda forma de amor traria con-
sigo o fardo de uma obrigação 
jurídica’, na expressão do civi-
lista Atalá Correia”, ressaltou 
Lasier Martins na justifi cação 
do projeto (Ag.Senado).


