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FATO RELEVANTE 

 

A Telefônica Brasil S.A. ("Companhia"), na forma e para os fins da Resolução CVM nº 

44/2021, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 10 de março de 2020, 18 

de julho de 2020, 27 de julho de 2020, 7 de agosto de 2020, 7 de setembro de 2020, 14 

de dezembro de 2020, 29 de janeiro de 2021, 31 de janeiro de 2022, 09 de fevereiro de 

2022, 13 de abril de 2022 e em 20 de abril de 2022, informa aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia  realizada nesta 

data (“AGE”), foi aprovada, em cumprimento ao artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada, a ratificação (“Ratificação”) da celebração do 

“Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças” assinado em 28 de janeiro de 

2021 entre, de um lado, Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial (sucedida por 

incorporação pela Oi S.A. – Em Recuperação Judicial) (“Oi Móvel”), como vendedora, e de 

outro, a Companhia, a Tim S.A. e a Claro S.A., como compradoras, com a interveniência-

anuência da Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial (sucedida por 

incorporação pela Oi S.A. – Em Recuperação Judicial) e Oi S.A. – Em Recuperação Judicial, 

conforme aditado (“Contrato”), por meio do qual a Companhia adquiriu a totalidade das 

ações de emissão da sociedade denominada Garliava RJ Infraestrutura e Redes de 

Telecomunicações S.A., para a qual foram contribuídos exclusivamente os ativos da 

operação de telefonia móvel da Oi Móvel (“UPI Ativos Móveis”) adquiridos pela Companhia, 

resultantes da divisão e segregação da UPI Ativos Móveis acordada entre as compradoras 

no âmbito do Contrato (“Operação”). 

 

As informações a respeito do direito de recesso que assiste os acionistas da Companhia 

dissidentes da Ratificação aprovada na AGE serão objeto de aviso aos acionistas a ser 

divulgado oportunamente. 
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