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A ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia ou Atom”), zelando pela transparência e pelo 
compromisso de estar alinhada com os interesses de todos os 
acionistas e do mercado em geral, vem a público informar, nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 
358/02, conforme alterada, em continuidade às informações 
divulgadas pela Companhia nos Fatos Relevantes de 27 de 
novembro de 2015 e 21 de dezembro de 2015, que na data de 28 
de março de 2016, foi protocolado o pedido de desistência do 
Agravo de Instrumento nº 2267155-80.2015.8.26.0000 interposto 
pelo Banco Santander em trâmite perante a 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 
se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Recuperação 
Judicial que excluiu a Inepar Telecom – atualmente denominada 
ATOM – da recuperação judicial. 
 
Com isto, a liminar que suspendia a acertada decisão de exclusão 
da Companhia do polo ativo da Recuperação Judicial não tem 
mais efeitos já que perdeu seu objeto. 
 
Ante a nítida perda do objeto da liminar e do recurso, as 
recuperandas requereram nos autos da recuperação judicial que o 
DD. Juízo determine, novamente, a expedição de ofícios à JUCESP 
e à CVM para ciência da exclusão desta Companhia da 
recuperação judicial e, consequentemente, a exclusão da 
expressão “Em Recuperação Judicial” do seu nome empresarial. 
 
Dessa forma não existe mais óbice alguma para a saída em 
definitivo da Companhia da recuperação judicial e retomada do 
seu plano de investimentos para construção desse grande sonho, 
faltando apenas a homologação pelo desembargador relator. 
 
As informações e documentação que demonstram as questões 
acima indicadas, encontram-se disponíveis nos Autos do agravo de 
instrumento supra citado. 



 

  

 
Firmamos mais uma vez aqui nosso compromisso com a 
transparência e ética em relação a nossos acionistas e ao mercado 
em geral e que estamos comprometidos na construção dessa 
ideologia.  
 
#SOMOSATOM  
 
 

Sorocaba, 11 de abril de 2016. 
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