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EXMO. SR. DR. ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA, MINISTRO-CHEFE DA 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-AGU 

 

 

 

Assunto: Acordo Extrajudicial no valor de R$ 12.000.000.000,00 (Doze 

Bilhões de Reais) 

 

 

 

Bertolino Ricardo Almeida, Empresário, brasileiro, casado, CPF/MF nº 

042.917.876-00, RG nº m-9 213235 SSP-MG, sócio administrador da MINASMAIS 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA e ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA, neste ato, representado por seu advogado João Rafael Mião, OAB/SP nº 

427.775, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar o 

presente relatório e, consequentemente, o que segue: 

 

I- DOS FATOS 

Em 2004 a Minas Mais Telecomunicações LTDA inicia, através da Unotel 

Telecom S/A, associação de provedores de internet, um contato com a Eletronet S/A, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.052.673/0001-83, criada pela ELETROBRAS, cujo 

ainda mantém capital de 49% (quarenta e nove porcento), a época massa falida em 

continuidade de negócio.  

A Eletronet já possuía fibras óticas nos cabos OPGW da ELETROBRAS, 

que ligava São Paulo-SP a Belo Horizonte-MG, assim como em todo BRASIL. Foi um 
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negócio que permitiu ampliar a rede da MinasMais que, desde 2002, apresentava um 

grande crescimento, após a privatização do setor de telecomunicações no Brasil.  

A MinasMais já atuava em 212 cidades no estado de Minas Gerais e 

após o contrato com a Eletronet passou a atuar em 2 mil cidades brasileiras. É público 

e notório que os provedores, ISPs, NÃO existiriam hoje se não fosse este projeto 

MinasMais/Eletronet. 

Cabe salientar que no início havia um impasse político e tecnológico 

entre MinasMais, Unotel e Eletronet. Somente era permitido a venda deste tipo de 

serviços para associações, empresas públicas ou Telecom. Por isto o vínculo com a 

Unotel, por se tratar de uma associação de provedores. Ainda, a tecnologia 

empregada era muito defasada, pois, a Eletronet era praticamente uma “sucata 

tecnológica”. Contudo, o cenário muda após a MinasMais conseguir as raríssimas 

licenças de TELECOM, equiparando-se às pouquíssimas empresas de 

telecomunicações na época.  

Assim, em 2008, Minas Mais Telecomunicações LTDA desvincula seus 

negócios de qualquer outra Telecom ou associação e passa a atuar com maior 

autonomia no mercado brasileiro, através do contrato com a Eletronet. Ocorre que, 

ainda em 2008, a Minas Mais Telecomunicações LTDA consegue um salto tecnológico 

e passa a ser requisitada em outras partes do Brasil, já que possuía um produto mais 

confiável e estável, considerando a tecnologia utilizada. 

Assim, com o objetivo de ampliar os negócios e serviços no fornecimento 

de internet, a Minas Mais Telecomunicações LTDA e a Eletronet S/A assinam um 

contrato - Contrato MTM 64-2009. 

Observa-se aqui, um obstáculo político, uma vez que a Eletronet tinha 

uma dívida milionária para com a ELETROBRAS FURNAS, CHESF, ELETRONORTE 

E ELETROSUL. Então, o acesso aos “pops” da Eletronet, localizado nas subestações 

da Eletrobrás, citadas acima, fica limitado e, por consequência, a MinasMais fica 

impedida de ampliar seus atendimentos.  
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Contudo, considerando sua ótima credibilidade no mercado à época, a 

MinasMais obtém a grande conquista de conseguir acesso a estes pops, bem como  

tem autorização para a construção de dutos, acessos via rádios, antenas e 

interconexões. Esta concessão foi feita pela Eletrobras diretamente à MinasMais, não 

tendo portando a intermediação da Eletronet. 

Neste sentido, em parceria com a Eletronet S/A, e com as autorizações 

de acesso da ELETROBRAS, a Minas Mais Telecomunicações LTDA consegue 

instalar equipamentos e ativar sua tecnologia na rede de fibras ótica e fazer seus 

atendimentos. Esta rede tinha a grande inovação do sistema “em anel - o circuito ia 

por uma lado do anel e voltava pelo outro, e vice versa”. Assim, caso a fibra rompesse 

de um lado do anel o circuito interligava pelo outro, aumentando a latência, mas se 

mantendo ativo. Outrossim, a Minas Mais Telecomunicações LTDA tinha a tecnologia 

de backbone via rádio, que poderia levar o link a várias cidades que estivessem longe 

da fibra ótica da Eletronet S/A. 

Ao passo que a Minas Mais Telecomunicações LTDA ativava clientes a 

nível nacional, sua fama e credibilidade aumentavam e suas operações cresciam, 

gradativamente, configurando-se como uma empresa em franco crescimento. 

Com o crescimento da Minas Mais Telecomunicações LTDA a Eletronet 

S/A também crescia, pois havia o aumento na demanda por serviços. Neste sentido, 

a curva de crescimento da Minas Mais Telecomunicações LTDA era semelhante ao 

crescimento da Eletronet S/A. Consequentemente, em 2011, a Minas Mais 

Telecomunicações LTDA supera a Unotel Telecom S/A e se firma como o maior e 

principal cliente da Eletronet S/A. 

À partir deste sucesso e desta ótima relação comercial a Minas Mais 

Telecomunicações LTDA passa a ser imbatível e se consolida como o maior player 

de link dedicado no Brasil. 

Ainda, em continuidade ao projeto de expansão, Bertolino Ricardo 

Almeida compra a empresa ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 

Outra grande Telecom na época, empresa esta que era detentora de um convênio 
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com o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, evitando a bitributação 

de ICMS, já que os negócios do empresário atingiam todas as regiões do país. 

Com esta aquisição, em 2012, o objeto do Contrato MTM 64-2009, 

firmado entre Minas Mais Telecomunicações LTDA e a Eletronet S/A, foi transferido 

para a ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com total anuência da 

Eletronet S/A, quando assinaram o contrato ETS 86/2012, muito mais robusto e de 

grande porte. Para a época fora considerado o maior contrato de Telecom já realizado 

no Brasil, atingindo a marca de 20 Bilhões de reais. 

Outrossim, em 2014, Minas Mais Telecomunicações LTDA adquire a 

carteira de clientes da sua principal concorrente, a Unotel Telecom S/A. 

Após este fato, o sócio administrador da Minas Mais Telecomunicações 

LTDA e da Elig Serviços de telecomunicações LTDA apresenta uma proposta de 

compra da Eletronet S/A, ainda massa falida em continuidade de negócios. Uma 

proposta que chegava aos incríveis 50 Bilhões de reais em sua envergadura final. 

Contudo, misteriosamente na época, contudo agora já esclarecido, o 

relacionamento comercial entre ambas muda completamente.  O que antes era cortês 

e amistoso, passa a ser rígido, burocrático e muito ríspido. 

Os administradores da Eletronet S/A passam a cobrar dívidas 

inexistentes da Minas Mais Telecom LTDA e Elig Serviços de Telecomunicações 

LTDA. Descumprem atendimentos contratuais pactuados, passam a denegrir a 

imagem da MinasMais e de seu diretor Bertolino Ricardo Almeida, interrompem 

propositalmente as fibras óticas para que a rede da MinasMais parasse de funcionar, 

desligaram a energia dos pops para que a MinasMais parasse de funcionar, enfim, 

passaram a agir de forma desproporcional e inusitada. 

Então, após várias reuniões, das quais existem Atas, a MinasMais obtém 

liminares judiciais para que a Eletronet S/A não interrompesse mais sua rede. 

Contudo, nenhuma destas ordens judicias foram cumpridas pela Eletronet S/A e esta 

continua com seu comportamento nefasto. 
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O ápice dos atos de injúria e difamação contra a MinasMais e seu 

respectivo sócio-administrador surgiu com uma troca de emails e reuniões com 

empresas do setor, ocasião em que a Eletronet S/A propaga a notícia que a MinasMais 

perderia todos seus circuitos nas próximas horas, pois havia uma dívida impagável da 

MinasMais para com a Eletronet e Eletrobras. Destaca-se, porém, que tal dívida nunca 

existiu. 

Diante desta informação, há uma troca de e-mails para propagar a 

notícia sobre a suposta dívida da Mais Mais Telecom LTDA, que foram veiculados 

para toda a lista de contatos da Abramulti (Associação Brasileira dos Provedores de 

Internet e Operadores de Comunicação de Dados Multimídia).  

Há época, a Abramulti tinha em seu rol de contatos, TODOS os 

provedores de internet, do Brasil. Ou seja, a troca de e-mails chegou a todos aqueles 

que eram ou viriam a ser clientes da Minas Mais Telecomunicações LTDA.  

Ressalta-se, nesse diapasão, que as empresas Minas Mais 

Telecomunicações LTDA e Elig Serviços de Telecomunicações LTDA praticamente 

tiveram seus contratos cancelados com seus clientes, considerando que a Eletronet 

S/A passou a não cumprir nenhuma ordem judicial e descumpriu o contrato firmado, 

cortando aos poucos o sinal das fibras ótica, objeto de venda das empresas Elig e 

Minas Mais Telecom LTDA, acarretando um efeito em cadeia de cancelamentos de 

contratos.  

Ainda, haviam muitos circuitos que passavam a internet de outras 

empresas, tais como: clientes menores da Eletronet; outras Telecom; PETROBRAS; 

TELEBRAS; CORREIOS; BANCO DO BRASIL; e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  

Contudo, ocorre o pior, quando a Eletronet S/A, EM CONJUNTO com a 

ELETOBRAS, além de suspender o sinal das fibras RETEVE todos os equipamentos 

da Minas Mais Telecomunicações LTDA e ELIG, que estavam instalados em sua 

sede, configurando Apropriação Indébita, utilizando-os de forma indevida para os 

atendimentos daqueles clientes. 

mailto:jrmiao@adv.oabsp.org.br


 
  

__________________________________________________________________________________ 

 
Dr. João Rafael Mião - OAB/SP nº 427.775 - e-mail: jrmiao@adv.oabsp.org.br 

Rua Afonso Taranto, nº 220. Sala 19. Ed. Office Plaza, Nova Ribeirânia. CEP. 14.096-740. Ribeirão Preto/SP.  

Nesta trajetória, a ELETROBRAS assume a responsabilidade pelos 

negócios da Eletronet S/A e pleiteia (conforme memorando em anexo) o levantamento 

da Falência da ELETRONET.  

A ELETROBRAS se responsabiliza por tudo e, recentemente, isenta a 

GRANDE DIVIDA (cerca de 3 Bilhões de reais) acumulada pela Eletronet S/A para 

com as subsidiárias elétricas e renova o contrato de concessão de direito de 

passagem da Eletronet S/A por mais 20 anos. Este ato foi feito neste governo atual e 

retrata 4 crimes de responsabilidade, flagrantes:  

1. O favorecimento de um grupo privado (pois 51% do capital da 

Eletronet S/A é de um grupo privado).  

2. Abrir mão de receita liquida e certa, com isenção da dívida da 

Eletronet S/A – dívida sobre o “direito de passagem”.  

3. Desvio de dinheiro público. 

4. Lavagem de dinheiro com o agravante de evasão de divisas, já 

que o grupo privado, sócio da Eletronet S/A, tem origem em 

OFFshores. 

Contudo, oportunamente os detalhes serão apresentados. 

Diante disso, até os dias atuais, as empresas enfrentam um litígio judicial 

extremamente volumoso, tanto em número de ações, quanto em valores envolvidos. 

As principais Ações Judiciais estão abaixo relacionadas, com os 

respectivos detalhes. 

 

II- DAS AÇÕES JUDICIAIS 

II.a) Autos nº 0471030-03.2015.8.19.0001 

Trata-se de uma ação de cobrança em que a Eletronet S/A cobra da 

Minas Mais Telecomunicações LTDA uma dívida inexistente. À partir desta ação 

judicial a Minas Mais Telecomunicações LTDA perdeu todos os seus contratos. 
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No total, estão sendo discutidos R$ 38.135.188,82 (trinta e oito milhões, 

cento e trinta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), diante 

de uma suposta dívida. 

A suposta dívida cobrada pela Eletronet S/A, no montante de R$ 

4.820.400,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte mil e quatrocentos reais), foram 

pagos pela empresa Minas Mais Telecomunicações LTDA à Eletronet S/A, entre 

agosto de 2014 a fevereiro de 2015. Os comprovantes de depósito foram 

apresentados judicialmente. 

Nos autos em epígrafe já foram proferidos 3 (três) Acórdãos (Doc. 1) 

reconhecendo que não há qualquer dívida da Minas Mais Telecomunicações S/A para 

com a Eletronet S/A. PERDAS E DANOS hoje calculado em 3 Bilhões. 

Nesta ação, a Elig Serviços de Telecomunicações LTDA também figura 

no pólo passivo. Entretanto, considerando os autos de nº 0003180.42.2014.811.0037, 

do TJMT, detalhados oportunamente, o proprietário da citada empresa somente teve 

a oportunidade de se manifestar em 2020.  

Ainda, considerando a manifestação da Elig Serviços de 

Telecomunicações LTDA, em 2020, já que esta estava impossibilitada de responder 

aos autos, na presente ação já foi requerido o retorno dos autos ao Status Quo de 

2015, para que a empresa tenha acesso ao contraditório e ampla defesa. 

Frisa-se que, com base nas provas acostadas aos autos, há elementos 

para que a Eletronet S/A retorne ao Status de Massa Falida, considerando que as 

empresas ora representadas são as principais credoras da Eletronet S/A. 

 

II.b) Autos nº 0030306-85.2016.8.19.0001 

Trata-se de uma ação de execução em que a Eletronet S/A busca 

executar a suposta dívida já adimplida. 
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Insta esclarecer que a Eletronet S/A está sujeita a ser condenada por 

litigância de má-fé por propor duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, aliado ao fato de ser sobre uma dívida adimplida. Ou seja, sem qualquer 

interesse processual. 

Foi distribuído, por dependência à estes autos, o Processo de nº 

0241955-58.2019.8.0001 – Embargos à Execução, onde os recibos de transferências 

bancárias, que comprovam o pagamento da inexistente dívida, foram apresentados. 

O valor da execução é de 9.772.486,04 (nove milhões setecentos e 

setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), ressalvada 

a possibilidade de pagamento em dobro, pela Eletronet S/A, considerando que se trata 

da execução de uma dívida já adimplida. PERDAS e DANOS atualizados hoje em R$ 

3 Bilhões. 

 

II.c) Autos nº 0179304-92.2016.8.19.0001 

Trata-se da ação em que está sendo discutida a situação da apropriação 

indébita dos equipamentos da Minas Mais Telecomunicações LTDA e Elig Serviços 

de Telecomunicação LTDA, pela Eletronet S/A. 

Os equipamentos da Minas Mais Telecomunicações LTDA e Elig 

Serviços de Telecomunicação LTDA que foram instalados na sede da Eletronet S/A, 

quando a relação comercial seguia próspera, estes foram retidos indevidamente pela 

Eletronet S/A. 

Ainda, discute-se nestes autos as perdas e danos sofridos pela Minas 

Mais Telecomunicações LTDA, face ao sequestro dos equipamentos e da 

impossibilidade de continuar a prestação dos serviços aos seus clientes. 

Em valores atualizados, nestes autos, estão sendo discutidos mais de 

R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), detalhados a seguir: 

a) Valores dos equipamentos – R$ 640.000.000,00; 
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b) A Minas Mais Telecomunicações LTDA tinha participação em 102 

provedores de internet, 60% lucro líquido – R$ 2.700.000.000,00; 

c) Provedores próprios da Minas Mais Telecomunicações LTDA – 34 

provedores - R$ 3.000.000.000,00. 

 

II.d) Autos nº 0241865-50.2019.8.19.0001 

Trata-se de uma ação de Perdas e Danos c/c danos morais, impetrada 

pela Minas Mais Telecomunicações LTDA, em decorrência dos Acórdãos que a 

isentam de qualquer dívida para com a Eletronet S/A. 

Nesta ação estão incluídos a discussão da Perda de Faturamento 

mínimo (só contrato IP no estado de São Paulo), no valor de mais de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) mês, comprovados pela perda de faturamento, desde o início 

da ação de cobrança da Eletronet S/A x Minas Mais Telecomunicações LTDA. 

O valor inicial desta ação está em R$ 132.000.000,00 (cento e trinta e 

dois milhões de reais), podendo chegar à R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de 

reais) na execução da sentença. 

 

II.e) Autos nº 0047311-77.2003.8.19.0001 

Trata-se da Ação de Falência da Eletronet S/A, em que a Minas Mais 

Telecomunicações LTDA apresentou uma proposta de compra da Eletronet S/A, pelo 

valor de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), proposta esta 

rejeitada motivada pela suposta dívida da Minas Mais Telecomunicações LTDA. 

A presente ação teve como sentença o retorno das atividades normais 

da Eletronet S/A, considerando que o ativo financeiro à época, no valor de 

aproximadamente R$ 145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de reais) era 

o suficiente para satisfazer os credores. 
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Entretanto, considerando que a Minas Mais Telecomunicações LTDA foi 

isentada de qualquer dívida com a Eletronet S/A, a Minas Mais Telecomunicações 

LTDA apresentará os Acórdãos, nestes autos, pois o caixa destinado a satisfação dos 

credores é a única garantida da Minas Mais Telecomunicações LTDA, já que a 

Eletronet S/A está, novamente, falida e não possui qualquer ativo financeiro, dispondo 

de um capital social ínfimo. 

Ainda, será requerido o retorno à falência da Eletronet S/A, o que atingirá 

as seguintes empresas: Eletrobrás; Furukawa; Alcatel Lucent; Banco Real; e, Banco 

do Brasil; além de todos os credores da Eletronet S/A que receberam e ainda estão 

recebendo o caixa de R$ 145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de reais) 

da Eletronet S/A. 

 

II.f) Autos nº 0003180.42.2014.811.0037, do TJMT 

Trata-se de um processo que, liminarmente, afastou Bertolino Ricardo 

Almeida do controle da empresa ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 10.916.008/0001-56. 

A citada empresa, conforme já citado, foi adquirida por Bertolino Ricardo 

Almeida com o objetivo de obter benefícios fiscais, já que esta era detentora de um 

convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, o que evitava 

a bitributação de ICMS. 

Esclarece-se, contudo, que o afastamento ora citado foi determinado por 

um juiz que foi aposentado compulsoriamente por corrupção, após decisão do pleno 

do TJ-MT, conforme documentação anexa (Doc. 2). 

Entretanto, no dia 05/02/2020, conforme publicação do Diário Oficial do 

estado do Mato Grosso-MT (Doc. 3), o respectivo processo foi EXTINTO e a citada 

Liminar foi revogada, retornando o controle da requerida, para o seu sócio 

Administrador Bertolino Ricardo Almeida. 
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O retorno de Bertolino Ricardo Almeida poderá anular todas as decisões 

desfavoráveis à Minas Mais Telecomunicações LTDA, desde a data do afastamento, 

que aconteceu em 2014, já que desde 2012 o contrato que a Eletronet S/A tinha era 

com a Elig Serviços de Telecomunicações LTDA – Contrato ETS 86/2012. 

Neste sentido, não obstante às decisões anteriormente apresentadas, o 

cenário judicial será, indiscutivelmente, favorável à Minas Mais Telecomunicações 

LTDA e à Elig Serviços de Telecomunicações LTDA. 

 

III- DAS ILEGALIDADES 

III.a) Não pagamento do “Direito de Passagem” 

A Eletronet S/A, utiliza a infraestrutura das subsidiárias Companhia Hidro 

Elétrica de São Francisco (“Chesf”), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

(“Eletronorte”), Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do 

Brasil (“CGT Eletrosul”) sucessora da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (“Eletrosul”) e 

Furnas Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”) em conjunto denominadas “Cedentes”, onde 

está lançada sua rede de fibra ótica, desde 1999 – o que se chama “direito de 

passagem” - obrigando-se a repassar um valor para as cedentes, pela utilização, valor 

este que deveria ser restituído ao contribuinte em descontos na conta de energia 

elétrica.  

Contudo, como o repasse nunca foi feito, o desconto ao contribuinte 

nunca foi aplicado. 

O respectivo contrato que garantia o “direito de passagem” venceu em 

agosto de 2019, e só foi renovado em 19 de fevereiro de 2020.  

Ainda, no ato da renovação, considerando o Comunicado ao Mercado 

(Doc. 4) foi celebrado um “Contratos de Confissão de Dívida entre a Eletronet, LT 

Bandeirante, Eletropar e Cedentes, com a interveniência da Eletrobras, com o 
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objetivo, principalmente, de reconhecer dívida da Eletronet, no montante de R$ 130 

milhões, referidos a 31 de janeiro de 2019”. 

 

III.b) Operação Ilegal 

O primeiro ponto a ser observado é que, considerando a validade do 

contrato anterior ter expirado em agosto de 2019 e a autorização para o respectivo 

contrato ser prorrogado somente foi emitida em fevereiro de 2020, resta-se evidente 

o fato de que a empresa Eletronet S/A operou de forma ilegal, por um período 

aproximado de 6 (seis) meses. 

Neste prazo, quando o contrato estava expirado, o sistema da Eletronet 

S/A deveria ter sido desligado. Contudo, a Eletrobrás manteve todos os circuitos 

ativos, operando de forma ilegal (sem previsão contratual), configurando o crime de 

Prevaricação. 

 

III.c) Renúncia de receita 

Estima-se que o valor que deveria ser pago pela Eletronet S/A às 

denominadas cedentes, pela garantia do “direito de passagem” é muito superior ao 

valor de R$ 130 milhões, assinados no Termo de Confissão de Dívida, citado no 

Comunicado ao Mercado (Doc. 4).  

Neste sentido, considerando que o valor pago a título de “direito de 

passagem” deve ser revertido ao consumidor em desconto na conta de Energia 

Elétrica, houve uma Renúncia de receita feita pelo Governo Federal, configurando 

Crime de Responsabilidade. 

 

III.d) Favorecimento de Empresa Estrangeira 
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Considerando que 51% da Eletronet S/A é de propriedade de grupos 

estrangeiros, contrariando a Lei 10.610/2002, tal fato configura favorecimento a 

empresas estrangeiras. 

 

Sendo esta, a síntese do necessário! 

 

 

IV- CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto: 

 

CONSIDERANDO que o Sr. Bertolino Ricardo Almeida, sócio 

administrador das empresas MinasMais Telecomunicações e Elig Serviços de 

Telecomunicações LTDA demonstra um alinhamento com a atual ideologia do 

Governo Federal; 

 

CONSIDERANDO que as demandas judiciais podem alcançar um valor 

estimado de R$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais); 

 

CONSIDERANDO que as ilegalidades praticadas podem repercutir de 

forma negativa; 
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a) O sr. Bertolino Ricardo Almeida se coloca à disposição para a 

celebração de um Acordo Extrajudicial, chancelado pela colenda AGU, com a 

participação do Ministério da Economia e Ministério de Minas e Energia, considerando 

que a Eletronet S/A é subsidiária da Eletropar - Eletrobras Participações S.A. 

 

 

Com isso, todas as ações judiciais serão encerradas e os respectivos 

processos baixados. 

 

 

Ribeirão Preto-SP, 1 de maio de 2020. 

 

    _________________________________                     ______________________                   

       Bertolino Ricardo Almeida                                        João Rafael Mião 
     Sócio Administrador                                                      Advogado 

Minas Mais Telecomunicações LTDA                                OAB-SP nº 427.775 
  Elig Serviços de Telecomunicações LTDA 

 

 

Rol de Anexos 

1) Acórdãos que isentam a Minas Mais Telecomunicações LTDA de qualquer dívida; 

2) Notícia sobre a aposentadoria compulsória de juiz do TJ-MT. 

3) Sentença do TJ-MT – determinando a retorno ao controle da Elig. 

4) Comunicado Eletrobrás Participações S/A; 
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