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A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) conseguiu derrubar ontem, no começo da 
noite, a liminar que impedia a votação da proposta de reformulação do Plano Geral de 
Outorgas (PGO), decreto presidencial que deve permitir a compra da Brasil Telecom (BrT) 
pela Oi. A decisão de cassar a liminar foi do presidente em exercício do Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 1a Região, desembargador Antônio Ezequiel. 
 
Até o fechamento desta edição, os cinco conselheiros já haviam votado, e estavam reunidos 
para definir o texto final. A proposta de criação de uma empresa separada para administrar 
os serviços de banda larga recebeu três votos contra e dois a favor no conselho da Anatel. 
 
O conselheiro Pedro Jaime Ziller, relator da proposta, insistiu na idéia de manter no PGO a 
obrigatoriedade de criação de uma empresa separada para operar o serviço de banda larga. 
Diante disso, o conselheiro Antônio Bedran apresentou um voto diferente, deixando a 
discussão da separação para ser feita pela Anatel nos próximos dois anos. 
 
O voto de Bedran foi acompanhado pelo presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, e pela 
conselheira Emília Ribeiro. Apenas o conselheiro Plínio de Aguiar Júnior votou com o relator. 
 
A proposta seguirá agora para o Conselho Consultivo da Anatel, que possui a atribuição de 
opinar sobre o assunto, e depois para o Ministério das Comunicações e para o Palácio do 
Planalto, que editará um decreto presidencial com as novas regras. 
 
Apenas depois da edição do decreto é que a Oi e a BrT poderão entrar na Anatel com o 
pedido de aprovação da finalização do negócio. 
 
A liminar que suspendia a votação havia sido concedida ontem pela 13.a Vara da Justiça 
Federal, em Brasília, a pedido da Associação de Autorizados de Serviços de Comunicação 
Multimídia e Provedores de Internet (Abramulti). 
 
Fonte: O Estado De S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2008, Economia & Negócios, p. B18. 


