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Fundação Atlântico usurpa representação dos participantes  
Dois conselheiros deliberativos e um conselheiro fiscal, indicados pela patrocinadora Oi 
em 2005, ocupam há sete anos as vagas dos representantes que deveriam ter sido eleitos 
pelos participantes. Quando foi criada a Fundação Atlântico, em 2005, a patrocinadora 
indicou os “representantes” dos participantes para exercer mandatos em caráter 
provisório, até a convocação das primeiras eleições, feitas em março de 2006, para 
escolha de conselheiros com mandato de 3 anos. Os “representantes” indicados 
concorreram às eleições, foram derrotados, ajuizaram medidas judiciais questionando o 
processo e suspenderam a posse dos candidatos eleitos. Os derrotados, Marcelo Beltrão e 
Luiz Antônio Souza da Silva (Conselho Deliberativo) e José de Oliveira (Conselho Fiscal), 
se apossaram dos cargos e de lá não manifestam vontade de sair. 
Neste período, dois processos eleitorais não foram instalados por negligência proposital da 
Fundação, em conluio com a patrocinadora e os “representantes” ilegítimos, usurpando o 
direito dos participantes escolherem democraticamente seus representantes. O estatuto 
prevê a eleição de 1/3 dos conselheiros deliberativos e fiscais, para mandatos de três 
anos. 
 
A ANAPAR reivindicou da Fundação Atlântico a correção da irregularidade, sem resultado. 
Fez denúncia à PREVIC em 2011, solicitando interferência para viabilizar a eleição, 
novamente sem sucesso. Em setembro de 2012, a ANAPAR encaminhou novo pedido 
formal à PREVIC. Em dezembro de 2012, em conjunto com a Federação de Trabalhadores 
nas Empresas de Telefonia e a Federação dos Aposentados da Sistel (FITTEL e FENAPAS), 
solicitou novamente a interferência do órgão fiscalizador para determinar à Fundação 
Atlântico a imediata instalação do processo eleitoral. 
 
A resposta formal veio através de um agente fiscal da PREVIC e não deixa de ser 
surpreendente. Acatando os argumentos da Fundação Atlântico, alega que não há nada a 
fazer porque as eleições de 2006 ainda estão sub judice. Mesmo diante dos fatos 
inegáveis de que o processo eleitoral em disputa judicial é o de 2006 e, depois dele, duas 
novas eleições deveriam ter sido convocadas em 2009 e em 2012, para escolha dos 
representantes dos participantes, o agente fiscal da PREVIC considera não haver 
irregularidade. A ANAPAR apresentou recurso à Diretoria de Fiscalização, em janeiro de 
2013, e novamente solicita que seja determinado à Fundação convocar novas eleições. 
 
Conluio entre diretoria da Fundação, patrocinadora e “representantes” ilegítimos 
permanece – É evidente que a irregularidade é fruto de um conluio imoral entre a 
patrocinadora, a diretoria da Fundação Atlântico e os ditos “representantes” dos 
trabalhadores, para que estes se perpetuem no poder. A democracia e o direito dos 
participantes de escolherem de maneira legítima e livre os seus representantes vem 
sendo atacada de maneira semelhante à que imperou no Brasil durante a ditadura. 
Infelizmente, a História brasileira e mundial é repleta de exemplos de quem, rejeitado 
pelo eleitor, perde eleições democráticas e em seguida recorre à força bruta, a 
subterfúgios ou firulas jurídicas para usurpar o poder de quem deve exercê-lo de maneira 
legítima. 
 
Resta saber a que interesses das patrocinadoras os ditos “representantes” estão se 
atendendo, para receber tamanha benevolência da Fundação Atlântico e de seus 
dirigentes.  
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