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Comunicado à Imprensa 
 
A respeito dos editais publicados nesta terça-feira (09/08/2016) por acionista da Oi, a PHAROL, SGPS S.A. 

(“PHAROL”) esclarece que:  

• O Conselho de Administração da Oi foi legitimamente eleito em setembro de 2015 com mais de 

80% dos votos para mandato até a aprovação de contas do exercício de 2017, conforme art. 69 

do Estatuto Social da Oi.  

• Em 22/07/2016 foi realizada AGE da Oi na qual houve a ratificação por mais de 80% dos votos de 

todos os atos praticados pela administração até o momento, incluindo o próprio pedido de 

recuperação judicial. Na referida Assembleia, o Societe Mondiale votou favoravelmente. 

• O juiz da Recuperação Judicial já proferiu decisão determinando que qualquer alteração de controle 

ou de conselheiros depende de sua prévia aprovação, o que não foi objeto de qualquer recurso.  

• Os pedidos de assembleia formulados pelo acionista em questão estão sob avaliação do Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, onde tramita a recuperação judicial da 

Companhia a pedido do Conselho de Administração da Oi. Foi determinada a manifestação prévia 

do Ministério Público e do Administrador Judicial. Mesmo assim, o Societe Mondiale promoveu a 

publicação de editais em desrespeito às decisões já proferidas, sendo que a PHAROL já se 

manifestou nos autos do processo de recuperação judicial sobre o assunto.   

• A convocação de assembleia com o propósito de deliberar sobre assuntos que estão em análise do 

Poder Judiciário é uma tentativa clara de tumultuar todo o processo em andamento.    

• A recente proliferação de manobras judiciais e administrativas, promovidas por um grupo 

específico de acionistas, tem como consequência trazer instabilidade para a companhia justamente 

no momento em que constrói seu plano de recuperação.  

• Por ser o maior investimento da PHAROL, é de total interesse o sucesso do processo de recuperação 

judicial da Oi. Pode haver outros acionistas interessados na Oi, mas nenhum deles têm interesse 

maior na recuperação dessa Companhia do que a própria PHAROL. 
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