
ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08 
 

COMPANHIA ABERTA 
 

ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2017 
 

 

I - Data, Hora e Local: Aos 09 dias de março de 2017, às 15:00 horas, na 

sede social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, 

parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640, em Sorocaba, Estado de São 

Paulo. 

 

II – Convocação e Presença: A convocação foi realizada de acordo com o artigo 

9º, parágrafo 4º do estatuto social da Companhia. Presente a totalidade dos 

membros do Conselho de Administração da Companhia. 

 

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a 

Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Joaquim José Paifer, o qual 

convidou a mim, Ana Carolina Paifer, para servir de Secretária, ficando assim 

composta a mesa.  

 

IV – Ordem do dia: Convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

para deliberar sobre:  

 

(a) Proceder a exclusão do termo “em recuperação judicial” do nome da Atom 

Participações S.A., nos termos da decisão judicial de 07 de março de 2017; 

 

(b) Tornar a Companhia operacional e autorizar a transferência das atividades 

desenvolvidas pelo controlador relacionadas à mesa proprietária para a sua 

controlada Atom Traders S.A. 

 

(c) Alterar a denominação social da Companhia de Atom Participações S.A. 

para Atom Empreendimentos e Participações S.A., em atendimento a 

exigência exarada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), 

devido a colidência de nome empresarial;  

 

(d) Autorizar a realização de reuniões do Conselho de Administração e Fiscal 

por meio de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio 

eletrônico ou tecnologicamente disponível;  

 

(e) Proceder a consolidação do estatuto social da Companhia com o objetivo de 

(i) alterar o artigo 1º para constar o novo nome empresarial da Companhia, 

excluindo, inclusive, o termo “em recuperação judicial”, (ii) alterar o § 5, do 
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artigo 9º e acrescentar o § único do artigo 16º para constar a realização de 

reuniões do Conselho de Administração e Fiscal por meio de teleconferência, 

videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente 

disponível; e (iii) cumprir a exigência exarada pela JUCESP quando do 

arquivamento da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

25/09/2015, protocolo nº 466.943/16-7, nos termos do item 11.1.2.3, do 

Anexo III da Instrução Normativa DREI nº 10, de 05/12/2013. 

 

V – Exposição de Motivos e Deliberações: V.1. Analisando a matéria 

constante da ordem do dia, o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que: 

 

V.1.1. Em 07 de março de 2017, o MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Falência 

e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo deferiu a expedição de 

ofícios à Jucesp e CVM determinando a exclusão do termo “em recuperação 

judicial” do nome da Inepar Telecomunicações S.A. (antigo nome empresarial 

da Companhia); 

 

V.1.2. Diante da saída da Companhia do polo ativo da recuperação judicial do 

Grupo Inepar, requer a ativação operacional da Companhia que estava 

paralisada por quase 16 anos, com a transferência das atividades 

desenvolvidas pelo controlador relacionadas à mesa proprietária para a sua 

controlada Atom Traders S.A., inscrita no CNPJ sob nº 23.994.857/0001-70, 

pelo valor de R$ 1,00 (um real), conforme já acordado anteriormente entre as 

partes, aproveitando sempre a expertise de seus controladores para consolidar 

uma valorosa imagem de qualidade, transparência e performance da 

Companhia; 

 

V.1.3. A Companhia em 25 de setembro de 2015 aprovou em Assembleia 

Geral Extraordinária (“AGE”) a alteração da denominação social da 

Companhia e a transferência da sede social de Curitiba/PR para 

Sorocaba/SP. No entanto, no tramite de arquivamento da referida ata, a 

Junta Comercial de São Paulo (“Jucesp”) exarou as exigências de (i) ser 

alterado a denominação social da Companhia devido a colidência de nome 

empresarial, e (ii) ser a AGE acompanhada do Estatuto Social Consolidado, 

nos termos do item 11.1.2.3, do Anexo III da Instrução Normativa DREI nº 10, 

de 05/12/2013.  
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V.1.4.  A importância de incluir no estatuto social a participação dos membros 

do Conselho de Administração e Fiscal nas reuniões por meio de 

teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou 

tecnologicamente disponível, de forma a agilizar a realização das reuniões e 

diminuir eventuais custos de deslocamento de seus membros.  

 

V.2. Após os esclarecimentos pertinentes, o Conselho autorizou a convocação 

da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data 31 de março de 

2017 para submeter à sua deliberação as matérias constantes da ordem do 

dia. 

 

VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser 

tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e 

aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.  

 

Sorocaba (SP), 09 de março de 2017.  

 

 

Zilla Patricia Bendit     Eric Gaigher  

 

 

Maria Cecília Paifer de Carvalho   Antonio Ruiz Molina Montiel Junior  

 

  

Joaquim José Paifer     Ana Carolina Paifer 

Presidente      Secretária 


