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COMUNICADO AO MERCADO 
ELEIÇÃO DO DIRETOR DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES COM INVESTIDORES 

 
Brasília, 19 de fevereiro de 2021 – A Companhia (Telebras, B3:TELB3, TELB4) informa aos seus 
acionistas, aos investidores e ao mercado em geral, que seu Conselho de Administração, em 
reunião extraordinária nesta data, elegeu como Diretor de Governança e Relações com 
Investidores da Companhia o senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles em substituição ao 
senhor Rodrigo Martins Prates. A posse está agendada para segunda-feira, 22.02. 

Meirelles é advogado, especialista em Direito Tributário e mestre em Direito Comparado e atuava 
como Gerente Jurídico da Companhia até esta data. Tem ampla experiência em direito societário, 
fusões e aquisições nacionais e internacionais. Atuou em diversas sociedades advocatícias, 
dentre elas: Meirelles e Giorgetti Sociedade de Advogados; Braga, Nascimento e Zilio Advogados 
Associados; Angélico Advogados; e Leite, Tosto e Barros Advogados. Exerceu os cargos de vice-
presidente jurídico e de diretor jurídico da Eletropaulo, de diretor jurídico do Grupo Sharp e de 
gerente sênior e de diretor jurídico da GTECH Brasil Ltda.  

A Companhia deseja ao novo Diretor êxito e boa sorte em suas atividades e, ao mesmo tempo, 
agradece a Rodrigo Prates pelo esforço e dedicação para a melhoria da governança corporativa 
e do desempenho empresarial da Companhia. Sua gestão foi fundamental para que a empresa 
pudesse melhor cumprir seu papel de instrumento do Estado para a execução das políticas 
públicas de telecomunicações, para a segurança e o desenvolvimento nacional. 

Sendo o que cumpria para o momento, a Companhia reforça seu compromisso com as melhores 
práticas de governança corporativa e se coloca à inteira disposição para eventuais 
esclarecimentos. Informações adicionais também podem ser obtidas junto à área de Relações 
com Investidores da Companhia, pelo telefone (61) 2027-1410 ou pelo e-mail 
investidores@telebras.com.br. 

 
 
 

Rodrigo Martins Prates  

Diretor de Governança e Relações Investidores 
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