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TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4 
 
 

COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) vem, com base no artigo 30, XXXIII da Instrução 
CVM nº 480, com redação dada pela Instrução CVM nº 552, comunicar ao mercado, a 
seguinte transação entre partes relacionadas, celebrada em 18 de dezembro de 2019: 
  

Nome das Partes 
Relacionadas 

Telefônica Brasil S.A. (“TBRA”), e Telefonica 
International Wholesale Services II S. L. U. (“TIWS”, 
conjuntamente com TBRA, as “Partes”). 

Relação com o Emissor Ambas as Partes possuem o mesmo controlador final. 

Descrição da Transação 

A transação consiste na celebração, em 18 de 
dezembro de 2019, do II Aditamento (“Aditivo”) ao 
Acordo Internacional de Serviços de Telecomunicações 
datado inicialmente de 01 de abril de 2013 (“Contrato 
Original”). 

Objeto do Contrato 

O Aditivo foi celebrado para inclusão da cláusula de 
compliance. O Contrato Original tem por objeto o 
serviço de tráfego de voz internacional, que serão 
utilizados pela TBRA para a prestação de serviços de 
telecomunicações. 



2 
 

Termos e Condições da 
Transação 

Não há valor envolvido no aditivo. O valor do Contrato 
Original totaliza R$ 174.159.484,83, sendo o saldo em 
aberto deste valor ainda não pago de uma Parte à outra 
é de aproximadamente R$19.508.376,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação da 
Contraparte, seus Sócios ou 
Administradores no 
Processo de Decisão da 
Transação 

Não houve participação da contraparte ou de seus 
representantes no processo de decisão da Companhia 
acerca da transação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa 
Pormenorizada das Razões 
pelas quais a Transação 
Observou Condições 
Comutativas ou Prevê 
Pagamento Compensatório 
Adequado 

Os preços contemplados no Contrato estão em padrões 
de mercado, conforme comparativa de preços 
realizado pela Companhia. Ademais, a realização da 
transação com Partes Relacionadas visa preservar 
informações estratégicas. 
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Razões pelas quais foi 
realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

Com base na comparativa de preços, a TIWS II 
apresentou o melhor preço frente às outras empresas 
do mercado. Além disso, a realização de transação 
entre partes relacionadas possibilita a preservação de 
informações estratégicas da Companhia. 

 
 
 

São Paulo, 23 de dezembro de 2019. 
 
 
 

DAVID MELCON SANCHEZ-FRIERA 
Diretor de Relações com Investidores 

Telefônica Brasil S.A. – Relação com Investidores 
Tel: +55 11 3430 3687 

E-mail: ir.br@telefonica.com 
Informações disponíveis: www.telefonica.com.br/ri 
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