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ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 

CNPJ/MF n° 00.359.742/0001-08 
 

COMPANHIA ABERTA 
 

 
Proposta da Administração a ser submetida à aprovação da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 31 
de março de 2017. 
 
Apresentação do Edital de Convocação com primeira publicação no dia 
16 de março de 2017, e demais que ocorrerão nos dias 17 e 21 de março 
de 2017, nos jornais Diário Oficial de São Paulo, Valor Econômico e 
Diário de Sorocaba: 
 
 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 
Ficam os senhores acionistas da Atom Participações S.A. (“Companhia”) 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária a serem realizadas no dia 31 de março de 2017, às 15:00 
horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Sorocaba, 
Estado de São Paulo, na Rua Messias Pereira n. 333, parte 3, bairro 
Elton Ville, Cep 14046-640, a fim de deliberarem sobre as seguintes 
matérias constantes das ordens do dia:  
 
Em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”):  
 
(a) Exame, discussão e votação do relatório da Administração, das 
Contas e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Parecer dos 
Auditores Independentes;  
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(b) Deliberação sobre os resultados do exercício; e 
 
(c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da 
respectiva remuneração. 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”):  
 
(a) Proceder a exclusão do termo “em recuperação judicial” do nome da 
Atom Participações S.A. (novo nome empresarial da Inepar 
Telecomunicações S.A) – Em Recuperação Judicial, 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 WHPH Participações e 
Empreendimentos S.A. relacionadas à mesa proprietária para a 
controlada da Companhia Atom Traders S.A., inscrita no CNPJ sob nº 
23.994.857/0001-70, pelo valor de R$ 1,00 (um real); 
 
(c) Alterar o nome empresarial 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, com a 
consequente reforma do artigo 1º do Estatuto Social;  
 
(d) Proceder a reforma do Artigo 3º do Estatuto Social para prever o 
novo objeto social da Companhia; 
 
(e) Autorizar a realização de reuniões do Conselho de Administração e 
Fiscal por meio de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro 
meio eletrônico ou tecnologicamente disponível, com a consequente 
reforma do § 5, do artigo 9º e inclusão do § único do artigo 16º;  
 
(f) Proceder a consolidação do estatuto social da Companhia com o 
objetivo de (i) constar o novo nome empresarial da Companhia, 
excluindo, inclusive, o termo “em recuperação judicial”, (ii) contemplar 
o novo objeto social; (iii) 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 (iv) 
cumprir a exigência exarada pela JUCESP quando do arquivamento da 
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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; e 

(g) Uma vez aprovada às matérias constantes dos itens anteriores, 
autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários para a 
efetivação das deliberações aprovadas, em especial atender as 
exigências exaradas pela JUCESP quando do arquivamento da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/09/2015. 
 
Instruções Gerais: 
 
Voto Múltiplo: Em atenção ao disposto na Instrução CVM 165 de 
11/12/1991, alterada pela Instrução CVM 282 de 26/06/1998, 
informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante 
à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). 
 
Participação na Assembleia: O acionista, seu representante legal ou 
procurador deverá comparecer à Assembleia, munido dos documentos 
hábeis de sua identidade e/ou representatividade, bem como de 
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações 
de sua titularidade ou custódia com até 5 (cinco) dias antes da data da 
respectiva Assembleia. A representação por procuração deverá obedecer 
às determinações do § 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76. 
 
Documentos à disposição dos Acionistas: Os documentos pertinentes 
à ordem do dia encontram-se à disposição dos senhores acionistas da 
Companhia, em sua sede social, na sua página na internet 
(www.atompar.com.br), bem como na página da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa 
(www.bmfbovespa.com.br), incluindo, sem limitação, a proposta da 
administração contendo as informações e os esclarecimentos exigidos. 

 
Sorocaba, 16 de março de 2017. 

 
 

José Joaquim Paifer     Ana Carolina Paifer 
Presidente do Conselho de Administração  Conselheira” 
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
PARA DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

“AGO” 
 
Prezados Senhores Acionistas, 
 
A Administração da Atom Participações S.A. – Em Recuperação 
Judicial, sociedade por ações, com sede na Cidade de Sorocaba, Estado 
de São Paulo, na Rua Messias Pereira n. 333, parte 3, bairro Elton Ville, 
Cep 14046-640, registrada na Comissão de Valores (“CVM”) como 
companhia aberta (“Companhia”), nos termos da Lei 6.404/76, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), Instrução CVM nº 
480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480/09”) e 
da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 
alterada (“ICVM 481/09”), vem apresentar a V.Sas. a presente proposta 
(“Proposta”) a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia a ser realizada, às 15 horas do dia 31 de 
março de 2017 na sede da Companhia (“AGO”). 
 
(a) Aprovação de contas do exercício encerrado em 31/12/2016 
 
A administração propõe que seja aprovado na AGO o relatório da 
Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhados do 
Parecer dos Auditores Independentes. 
 
(b) Destinação do resultado do exercício. 
 
A Administração da Companhia sugere a aprovação da contabilização 
do prejuízo apurado no exercício findo em 2016, no valor de R$ 
146.117,21 (cento e quarenta e seis mil, cento e dezessete reais e vinte e 
um centavos), para destinação na conta de “Prejuízos Acumulados”. 
 
A seguir, apresentamos os comentários dos administradores sobre a 
situação financeira da Companhia, conforme previsto no item 10 do 
Formulário de Referência e do Artigo 9º da Instrução CVV 481, bem 
como da proposta de destinação do lucro líquido, conforme anexo 9-1-II 
da Instrução CVM 481: 
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COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A  
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA 

(conforme item 10 do Formulário de Referência – Art. 9 da Instrução 
CVM 481) 

 
 
1.  CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS GERAIS.  
 
a) condições financeiras e patrimoniais gerais. 
 
A Companhia, em função das suas atividades paralisadas a mais de 16 
anos não possui ativos e tem suas despesas pagas pela controladora. 
No atual momento a Companhia possui patrimônio liquido negativo. 
 
b) estrutura de capital 
 
A estrutura de capital é limitada para suprir as necessidades da 
Companhia, portanto, não há previsão de resgate de ações. 
 
c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos 
financeiros assumidos 
 
Não há novos compromissos assumidos.  
 
d) fontes de financiamentos para capital de giro e para 
investimentos em ativos não-circulantes utilizadas 
 
Não se contratou financiamento para capital de giro ou para 
investimentos em ativos não-circulantes. 
 
e) fontes de financiamento para capital de giro e para 
investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para 
cobertura de deficiências de liquidez. 
 
Através de sua controladora WHPH 
 
f)  níveis de endividamento e características das dívidas 

 
(i)  Contratos de empréstimos e financiamento relevantes; 
(ii)  Outras relações de longo prazo com instituições financeiras; 
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(iii)  Grau de subordinação entre as dívidas. 
 
Até o momento não se contratou empréstimos e financiamentos. 

 
(iv)  Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em 
relação a limites de endividamento e contratação de novas 
dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à 
emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 
societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas 
restrições. 

 
Não se aplica à companhia. 
 
g) limites de utilização dos financiamentos já contratados. 
 
Não se aplica à companhia. 
 
h)  alterações significativas em cada item das demonstrações 
financeiras 
 
Não houveram alterações significativas nas demonstrações financeiras.   
 
2.  RESULTADO OPERACIONAL E FINANCEIRO. 
 
a) resultados das operações da Companhia. 
 

(i)  Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
 
Até 31/12/2016, a companhia não possuía receitas em função da 
paralisação das atividades operacionais. 
 

(ii)  Fatores que afetaram materialmente os resultados 
operacionais 

 
Não houve. 
 
b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas 
de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos 
produtos e serviços. 
 
Não se aplica à companhia. 
 
c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais 
insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado 
operacional e no resultado financeiro da Companhia. 
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(i) Impacto da inflação.  
 
Não houve. 

 
(ii) Variações de preços dos principais insumos e produtos.  

 
Não houve. 
 

(iii) Variações do câmbio e taxa de juros no resultado operacional 
e no resultado financeiro.  

 
Não houve. 
 
3.  EVENTOS COM EFEITOS RELEVANTES, OCORRIDOS E 
ESPERADOS, NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
 
a)  introdução ou alienação de segmento operacional. 
 
Não se aplica à Companhia. 
 
b)  Constituição, aquisição ou alienação de participação 
societária. 
 
Não ocorreram eventos. 
 
c)  Eventos ou operações não usuais. 
 
Não ocorreram eventos. 
 
4.  MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS – 
RESSALVAS E ÊNFASES NO PARECER DO AUDITOR. 
 
a)  Mudanças significativas nas práticas contábeis. 
 
As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária brasileira e as normas emitidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, e as Normas Internacionais de Relatórios 
Financeiros (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB).  
 
Essas informações contábeis intermediárias financeiras foram 
elaboradas de acordo com os Pronunciamentos, Interpretações e 
Orientações Técnicas (coletivamente “CPCs”) emitidos pelo Comitê de 
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Pronunciamentos Contábeis (CPC), transformados em Normas 
Brasileiras de Contabilidade mediante aprovação pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Companhias Abertas mediante 
Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
 
b)  Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis. 
 
Não houve. 
 
c)  Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor. 
 

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações 
contábeis, a Companhia estava, desde o ano de 2014, em recuperação 
judicial juntamente com as demais empresas do antigo grupo 
controlador, situação da qual foi excluída por decisão judicial de 07 de 
dezembro de 2016, restando apenas a emissão dos ofícios, pelo juiz 
responsável, para a junta comercial, bolsa de valores e comissão de 
valores mobiliários, para que essa exclusão se efetive. 

Assim, após a emissão dos referidos ofícios e efetiva exclusão da 
situação de recuperação judicial, os atuais acionistas controladores 
pretendem reativar a Companhia e prover os aportes de recursos 
necessários para a liquidação de seu passivo à descoberto. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. 

 
5.  POLÍTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS. 
 
Atendem à Lei nº 6.404/76 (Sociedades por Ações), incorporam 
alterações trazidas pelas Leis nºs 11.638/07 e nº 11.941/09, e 
pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e 
pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.  
 
 
6.  CONTROLES INTERNOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – GRAU DE EFICIÊNCIA E 
DEFICIÊNCIA E RECOMENDAÇÕES PRESENTES NO RELATÓRIO 
DO AUDITOR. 
 
a)  grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais 
imperfeições e providências adotadas para corrigi-las. 
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A diretoria envidou todos os esforços para que as demonstrações 
financeiras e suas notas explicativas registrassem adequadamente a 
posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as 
demonstrações do fluxo de caixa e do valor adicionado, segundo as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, cumprindo a legislação vigente e 
às normas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 
 
b)  deficiências e recomendações sobre os controles internos 
presentes no relatório do auditor independente. 
 
Não houveram deficiências incluídas no relatório dos auditores 
independentes. 
 
7.  DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE OFERTAS PÚBLICAS DE 
DISTRIBUIÇÃO E EVENTUAIS DESVIOS. 
 
a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados. 
 
Não houve ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. 
 
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos 
recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da 
respectiva distribuição. 
 
Não houve ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. 
 
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios. 
 
Não houve ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. 
 
8.  ITENS RELEVANTES NÃO EVIDENCIADOS NAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
 
a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou 
indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial. 
 
Não ocorreram. 
 
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos 
recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da 
respectiva distribuição. 
 
Não ocorreram. 
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9.  COMENTÁRIOS SOBRE ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
 
a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as 
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou 
outros itens das demonstrações financeiras da Companhia. 
 
Não há. 
 
b) natureza e propósito da operação. 
 
Não há. 
 
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos 
gerados em favor da Companhia em decorrência da operação. 
 
Não há. 
 
10.  PLANO DE NEGÓCIOS. 
 
a) investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos 
investimentos em andamento e dos investimentos previstos, fontes 
de financiamento dos investimentos e desinvestimentos relevantes 
em andamento e desinvestimentos previstos). 
 

(i)  descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em 
andamento e dos investimentos previstos. 

 
Até 31/12/2016 a Companhia estava com as atividades paralisadas e a 
retomada das atividades pelos novos controladores dependia 
definitivamente da liberação da condição de recuperanda.  Com a saída 
definitiva da condição de recuperanda, que ocorreu no último dia 07 de 
março de 2017, os novos controladores pretendem aportar ativos na 
Companhia e retomar as suas atividades operacionais.  

 
(ii)  fontes de financiamento dos investimentos. 

 
Diante da saída da Companhia da condição de recuperanda e da 
retomada das suas atividades, o controlador WHPH pretende aportar os 
recursos necessários para promover os novos investimentos que 
deverão ser definidos oportunamente. 
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(iii)  desinvestimentos relevantes em andamento e 
desinvestimentos previstos. 

 
Não há. 
 
b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou 
outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade 
produtiva da Companhia. 
 
Não há. 
 
c) novos produtos e serviços. 
 
Não há. 
 
11.  OUTROS FATORES COM INFLUÊNCIA RELEVANTE. 
 
Cronologia de Eventos para ativação da Companhia: 
 

• 29 de agosto de 2014 – Pedido de recuperação Judicial pela 
Inepar Telecomunicações S.A. – em Recuperação Judicial e as 
demais empresas do Grupo Inepar. 
 

• 15 de setembro de 2014 – Deferimento do pedido de recuperação 
judicial ajuizado pelo Grupo Inepar, incluindo a Inepar 
Telecomunicações S.A. e demais empresas relacionadas. 

 
• 26 de dezembro de 2014 – Celebração do Instrumento de 

Compromisso de Compra e Venda de Ações entre a Inepar S.A. 
Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial (“Inepar”) e a 
WHPH Participações e Empreendimentos S.A. (“WHPH”), o qual 
estabeleceu os termos e condições para a WHPH adquirir, de 
forma direta, a totalidade da participação da Inepar no capital da 
Inepar Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial, 
correspondente a 217.070.571 ações ordinárias representativas 
de 69,2443% do total do capital.  
 

• 03 de fevereiro de 2015 – Ratificação da referida Operação de 
venda do controle da Inepar Telecomunicações S.A. – Em 
Recuperação judicial pelo Conselho de Administração da Inepar 
S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial, sendo 
publicado, na mesma data, fato relevante informando que a 
Operação de venda da participação estaria sujeita a determinadas 
condições suspensivas, entre elas a aprovação da alienação do 
controle por meio do Plano de Recuperação Judicial. 
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• 14 de maio de 2015 – Publicação do fato relevante no qual a 
Inepar Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial, a 
Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial e 
a Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – Em Recuperação 
Judicial comunicaram aos seus acionistas e ao mercado em geral 
que, em 13 de maio de 2015, os credores do Grupo Inepar, 
reunidos em Assembleia Geral, deliberaram pela aprovação do 
plano de recuperação judicial proposto pelas empresas do Grupo 
Inepar em recuperação.  

 
• 21 de maio de 2015 – Publicação do fato relevante pelas empresas 

Inepar Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial, Inepar 
S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial e Inepar 
Equipamentos e Montagens S.A. – Em Recuperação Judicial, 
comunicando aos seus acionistas e ao mercado em geral que, 
neste dia, o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo proferiu decisão 
homologando o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas 
referidas empresas. 

 
• 26 de maio de 2015 – Publicação do fato relevante pela Inepar 

S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial e Inepar 
Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial, informando, 
dentre outros assuntos, que todas as condições precedentes para 
a conclusão de venda da participação da Inepar S.A. Indústria e 
Construções – Em Recuperação Judicial no capital da Inepar 
Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial foram 
verificadas e cumpridas, com a consequente transferência 
imediata da referida participação para a WHPH. 
 

• 24 de junho de 2015 - foi submetido à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM o pedido de registro de oferta pública de 
aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia 
detidas pelos acionistas minoritários, em razão da alienação de 
controle anteriormente informada, nos termos do Artigo 254-A da 
Lei das S.A. e da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 
2002, conforme alterada. O referido pedido encontra-se em 
análise na CVM.  

 
• 08 de agosto de 2015 - foi protocolada petição perante Juízo da 1ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da 
Capital de São Paulo solicitando a exclusão da condição de 
Recuperação Judicial da Atom Participações S.A. – Em 
Recuperação Judicial.  
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• 25 de setembro de 2015 - Foi aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária a alteração da denominação social da Companhia 
de Inepar Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial para 
Atom Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, a mudança 
da sede social da cidade de Curitiba (PR) para Sorocaba (SP), a 
reformulação dos administradores (Conselho de Administração e 
Diretoria) e o novo modelo de remuneração dos Administradores.  

 
• 08 de outubro de 2015 – Publicação de comunicado ao mercado 

informando a alteração de denominação social e os novos códigos 
de negociação na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros sob o novo nome de pregão (ATOMPAR) e o 
código (ATOM3), em substituição ao antigo código (INET3). 

 
• 23 de outubro de 2015 – Publicação de fato relevante informando 

o andamento e a reorganização societária da Companhia. 
 

• 21 de maio de 2016 – Por uma decisão do TJSP, a Companhia se 
mantém na condição de Recuperação Judicial. 
 

• 26 de agosto de 2016 – solicitação de manifestação do Banco 
Santander sobre a exclusão da Companhia da Recuperação 
Judicial.  
 

• 07 de dezembro de 2016 – o TJSP acolheu os embargos da 
companhia e com essa decisão ela foi excluída do polo ativo da 
recuperação judicial do grupo Inepar. 

 
• 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), 
não havendo mais óbice algum para a saída em definitivo da 
Companhia da recuperação judicial e retomada do seu plano de 
investimentos. 
 

• Neste contexto, conforme Fatos Relevantes veiculados 
anteriormente, os novos controladores pretendem aportar ativos 
na Companhia e retomar as suas atividades operacionais com a 
transferência dos ativos relacionados à sua mesa proprietária 
para a controlada da Companhia Atom Traders S.A., aproveitando 
sempre a expertise de seus controladores para consolidar uma 
valorosa imagem de qualidade, transparência e performance da 
Companhia. 
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PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO  
(anexo 9-1-II da Instrução CVM 481) 

 
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 001/2013, item 10.2.1, 
conforme decisão do Colegiado de 27/09/2011 (Processo CVM RJ2010-
14687), as Companhias que tenham apurado prejuízo no exercício 
ficam dispensadas da apresentação das informações indicadas no 
Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09. 
 
 
(c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração. 
 
Visando atender ao disposto no artigo 10 da Instrução da Comissão dos 
Valores Mobiliários – CVM nº 481/2009, apresentamos, conforme os 
itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência, as informações sobre os 
indicados pelos acionistas controladores da Companhia para 
composição do Conselho de Administração: 
 
I. Informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas 
controladores para compor o Conselho de Administração da 
Companhia, cumprindo mandato até a Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada em 2020 (artigo 10 Instrução CVM 481/09). 
 
A) Os membros do Conselho de Administração indicados serão os 
seguintes: 
 
 

Nome Data de 
Nascimento Profissão CPF Cargo eletivo 

ocupado 

Data da 
eleição e 
data da 
posse 

Prazo de 
Mandato 

Indicaçã
o do 

controla
dor 

Outros cargos 
exercidos na 
Companhia 

 
 

José Joaquim 
Paifer 

02/12/1985 Administrador / 
empresário 346.321.028-22 Conselheiro 31/03/2017 3 anos  Sim 

 
 
 

Nenhum 
 
 

Ana Carolina Paifer 
 
 

30/11/1987 Administrador / 
empresário 372.241.708-28 Conselheiro 

 
 

31/03/2017 

 
 

3 anos  

 
 

Sim 

 
 

sim 

 
 

Maria Cecília Paifer 
de Carvalho 

 

24/04/1984 Advogada 322.694.758-36 Conselheiro 

 
31/03/2017 

 
 

3 anos 

 
 
 

Sim 

 
 
 

nenhum 

 
Antônio Ruiz 

Molina Montiel 
Junior 

09/10/1973 Administrador de 
empresas 135.364.028-01 Conselheiro 

 
 

31/03/2017 

 
 

3 anos 

 
 

Sim 

 
 

nenhum 
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Zilla Patricia Bendit 27/08/1956 Professora 033.495.838-57 Conselheiro 

 
 

31/03/2017 

 
 

3 anos 

 
 
 

Sim 

 
 
 

nenhum 
 
 

Eric Gaigher 
 

16/12/1985 Trader  320.349.888-09 Conselheiro 

 
 

31/03/2017 

 
 

3 anos 

 
 

Sim 

 
 

nenhum 

 
 
B) Fornecer as informações mencionadas no item (a) em relação aos 
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de 
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais 
comitês ou estruturas não sejam estatutários. 
Não há. 
 
C) Informações sobre os membros do Conselho de Administração-. 
 
(i) Currículo, contendo as seguintes informações: 
(i.i) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos; 
e 
(i.ii) Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou 
tenha ocupado em companhias abertas. 
 
- Jose Joaquim Paifer, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
cédula de identidade nº 34.242.161-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
sob nº 346.321.028-22, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, 
estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Messias Pereira 
de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640. 
 
Graduado Bacharel em Administração de Empresas pela ESAMC - 
Sorocaba. Em 2005 iniciou como Agente Autônomo na Gradual 
CCTVM S.A., em 2006 fundou a Paiffer Investimentos e em 2007 a 
J.C ARN ASSET MANAGEMENT, onde atuou como CEO até 
novembro de 2010, quando assumiu a Gestão de Renda Fixa e 
Renda Variável da CM Capital Markets CCTVM, permanecendo até 
2012. De 2012 a 2014 participou como Membro do Conselho de 
Administração da Inepar Indústria e Construções S/A. Atualmente 
é Gestor de Renda Fixa e Variável da JP Tuchê Asset Management. 
 
- Ana Carolina Paifer, brasileira, solteira, empresária, portadora da 
cédula de identidade nº 34.242.166-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF 
sob nº 372.241.708-28, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, 
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estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Messias Pereira 
de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640. 
 
Graduada Bacharel em Administração de Empresas pela FACAMP - 
Campinas. Em 2005 iniciou como Agente Autônomo de 
Investimentos na Gradual CCTVM S.A., responsável pela captação 
de clientes e execução de estratégias de investimentos. Em 2007 se 
tornou sócia da Paiffer Investimentos e atuou como CMO até 
novembro de 2010, quando entrou para a área de Retail na CM 
Capital Markets CCTVM, permanecendo até 2012. Atualmente é 
Diretora de Relacionamento com o Cliente na JP Tuchê Asset 
Management. 
 
- Maria Cecília Paifer de Carvalho, brasileira, casada, advogada, 
portador da cédula de identidade nº 34.242.162-1 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob nº 322.694.758-36, residente e domiciliado na cidade de 
Porto Feliz, estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua 
Almeida Junior nº 351, CEP 18540-000;  
 
Graduada em Direito com ênfase em Direito Público - Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (2006), possui MBA em Direito 
Empresarial, Direito Tributário, Gestão Estratégica de Custos, 
Gestão Tributária, Gestão em Controladoria, Contabilidade e 
Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
- Antonio Ruiz Molina Montiel Junior, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 
9370710 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 135.364.028-01, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 
com endereço na Rua Darci Bittencourt nº 65, CEP 02726-030. 
 
Graduado em Administração de Empresas pela FMU (1997) e é 
sócio-fundador desde 2009 da Escola de Operadores, uma das 
primeiras escolas de trading do Brasil. Atuou na Bloomberg de 2000 
a 2009 como Latin America Sales Executive e Country Manager, na 
UM Investimentos como Gerente Executivo e Conselheiro de 2010 
a 2012, na Thomson Reuters como Solutions Sales Executive de 
2012 a 2013 e como vice-presidente da MSCI de 2013 a 2015. 
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- Zilla Patricia Bendit, uruguaia, casada, professora e assessora de 
desenvolvimento institucional, portador da cédula de identidade RG nº  
W560262D SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.495.838-57, 
residente e domiciliado na Rua Basílio Machado nº 147, apto 171, 
bairro Santa Cecília, CEP 01230-010, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo.  
 
Professora da Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração 
do Estado de São Paulo desde 1987, da FACAMP – Faculdade de 
Campinas desde 1999 e da Fundação Getúlio Vargas desde 2000, 
onde atua também como Principal Assessora de Desenvolvimento 
Institucional (ASDI). Zila é Mestre pela FGV EAESP (1984) e 
Doutora pela FGV EAESP (2001). 
 
 - Eric Gaigher, brasileiro, casado, trader, portador da cédula de 
identidade nº 343.560.505 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
320.349.888-09, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado 
de São Paulo, com endereço profissional na Rua Messias Pereira de 
Paula, 333, CEP 18046-640. 
 
Empresário e apaixonado por inovação, após uma temporada 
trabalhando em empresas de eventos e entretenimento em Los 
Angeles, EUA, voltou ao Brasil e trancou a faculdade de Relações 
Públicas para fundar sua própria companhia, Grupo Gaigher 
Produções e eventos que ao longo dos anos fundou desde Casas 
noturnas, Restaurantes, Pubs, Bares, Estúdios de gravação, 
empresariamento de artistas e produção de eventos. Participa em 
startups de tecnologia como investidor e administrador, aos 14 
anos comprou suas primeiras ações e em 2010 iniciou ativamente 
como day trader e nos últimos anos junto a ATOM se especializou 
em otimização de treinamento para traders de alta performance 
atuando também como Coach para traders, algumas de suas ideias 
como trader pode ser lida no livro de sua autoria "10 passos para se 
tornar um day-trader de sucesso." 
 
D) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham 
ocorrido durante os últimos 5 (cinco) anos. 
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(i) Qualquer condenação criminal. 
Não há. 
 
(ii) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as 
penas aplicadas.  
Não há.  
 
(iii) Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.  
Não há. 
 
E) Informar a existência de relação conjugal, união estável ou 
parentesco até o segundo grau entre administradores do emissor: 
 
- (i) Administradores do emissor e (ii) administradores de 
controladas, diretas ou indiretas, do emissor; 
- (i) Administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou 
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor;  
- (i) Administradores do emissor e (ii) administradores das 
sociedades controladoras, diretas ou indiretas do emissor. 
 

Nome Parentesco em Primeiro Grau 
José Joaquim Paifer 

Irmão Ana Carolina Paifer 
Maria Cecília Paifer de Carvalho 

 
 
F) Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre 
administradores do emissor e: 
 
(i) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor. 
Não aplicável 
 
(ii) Controlador direto ou indireto do emissor. 
 

Nome CPF Cargo Pessoa 
Relacionada CNPJ Cargo Tipo de 

Relação 
Tipo de 
Pessoa 

José Joaquim 
Paifer 346.321.028-22 

Conselho de 
Administração 

 

WHPH 
Participações e 

Empreendimentos 
19.821.268/0001-12 

Diretor 
do Conselho 

de 
Administração 

Controle Controlador 
Diretor 
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Ana Carolina 
Paifer   372.241.708-28 

Conselho de 
Administração 
 

Diretora 
Presidente Controle Controlador 

Diretor 

 
 
G) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da 
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de 
alguma dessas pessoas. 
Não aplicável. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS 

ADMINISTRADORES 
(conforme item 13 do Formulário de Referência da Instrução CVM 480) 

 
 
1. POLÍTICA E PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA E NÃO 
ESTATUTÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, DOS COMITÊS 
ESTATUTÁRIOS E DOS COMITÊS DE AUDITORIA, DE RISCO, 
FINANCEIRO E DE REMUNERAÇÃO, ABORDANDO OS SEGUINTES 
ASPECTOS. 
 
a) objetivos da política ou prática de remuneração. 
 
Estar alinhados com os interesses da Companhia e de seus acionistas. 
 
b) Composição da remuneração, indicando: 
 

(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de 
cada um deles. 

 
Os Administradores recebem apenas e tão somente a remuneração fixa 
anual no valor de R$ 1,00 (um real). 
 

(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total. 
 
Igualitária para qualquer membro da administração 
 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos 
elementos da remuneração. 

 
Em Assembleia Geral Ordinária de acionistas é fixado o montante global 
anual que será empregado na renumeração dos seus administradores.  
 

(iv) razões que justificam a composição da remuneração. 
 
- Ser economicamente viável; 
- Alinhamento com os objetivos da empresa. 
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c) principais indicadores de desempenho que são levados em 
consideração na determinação de cada elemento da remuneração. 
 
A proposta do controlador é a remuneração anual simbólica de R$ 1,00 
para cada membro da administração, não havendo indicadores para 
desempenho. 
  
d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos 
indicadores de desempenho. 
 
Não se aplica a companhia. 
 
e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos 
interesses de curto, médio e longo prazo da Companhia. 
 
Não aplicável de acordo com a letra “c” acima 
 
f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, 
controladas ou controladores diretos ou indiretos. 
 
Não se aplica a companhia. 
 
g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à 
ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação 
do controle societário da Companhia. 
 
Não se aplica a companhia.  
 
 
2. EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO RECONHECIDA NO RESULTADO 
DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E À PREVISTA PARA O 
EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA. 
 

 Conselho de Administração Diretoria 

 

Previsão  
2017* 

2016 2015 2014 Previsão 
2017 

 

2016 2015 2014 

Nº de membros 
6 6 6 6 3 3 3 3 

Remuneração fixa anual - - - - - - - - 
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3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
SOCIAIS E A PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA. 
 
Não se aplica 
 
4. PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, EM VIGOR 
NO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL E PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 
SOCIAL CORRENTE. 
 
Não aplicável em razão da Companhia não possuir plano de 
remuneração baseado em ações. 
 
5. QUANTIDADE DE AÇÕES OU COTAS DIRETA OU 
INDIRETAMENTE DETIDAS, NO BRASIL, E OUTROS VALORES 
MOBILIÁRIOS CONVERSÍVEIS EM AÇÕES OU COTAS, POR NÓS 
EMITIDOS, SEUS CONTROLADORES DIRETOS OU INDIRETOS, 
SOCIEDADES CONTROLADAS OU SOB CONTROLE COMUM, POR 
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU DA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA NA DATA DE ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO 
EXERCÍCIO SOCIAL. 

 
 

Salário ou pró-labore 6,00 6,00 6,00 36.720,00 3,00 3,00 3,00 12.240,00 

Benefícios direto e indireto - - - - - - - - 

Participações em comitês 
- - - - - - - - 

Outros 
- - - - - - - - 

Remuneração variável - - - - - - - - 

Bônus - - - - - - - - 

Participação de resultados - - - - - - - - 

Participação em reuniões 
- - - - - - - - 

Comissões 
- - - - - - - - 

Outros 
- - - - - - - - 

Pós-emprego - - - - - - - - 

Cessação do cargo 
- - - - - - - - 

Baseada em ações 
- - - - - - - - 

Total da remuneração 
6,00 6,00 6,00 36.720,00 3,00 3,00 3,00 12.240,00 
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AÇÕES DETIDAS PELOS ADMINISTRADORES NA EMISSORA EM 
28/02/2017 

 
EMISSORA – Participação Direta 

 
  ATOM 

CONSELHEIRO INDICADOS ON Total 

Conselho Administração da Telecom    

José Joaquim Paifer 0 0,0000% 

Ana Carolina Paifer 
0 

0,0000% 

Maria Cecília Paifer de Carvalho  0 0,0000% 

Antonio Ruiz Molina Montiel Junior 
0 

0,0000% 

Zilla Patricia Bendit 
0 

0,0000% 

Eric Gaigher 93 0,0004% 

Subtotal 93 0,0004% 

QUANTIDADE TOTAL DAS AÇÕES 20.898.994   

 
 

EMISSORA – Participação Indireta 
  WHPH na ATOM 

CONSELHEIRO INDICADOS ON Total 

Conselho Administração da Atom   

José Joaquim Paifer 7.264.744 34,76%- 

Ana Carolina Paifer 7.206.857 34,48% 

Maria Cecília Paifer de Carvalho 0 0,00% 

Antonio Ruiz Molina Montiel Junior 0 0,00% 

Zilla Patricia Bendit 0 0,00% 

Eric Gaigher 0 0,00% 

Subtotal 14.471.601 69,24% 

QUANTIDADE TOTAL DAS AÇÕES 20.898.994  

 
 
6. REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA. 
 
Não aplicável em razão da Companhia não possuir plano de 
remuneração baseado em ações 
 
7. INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES EM ABERTO DETIDAS PELO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PELA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA. 
 
Não aplicável em razão da Companhia não possuir plano de 
remuneração baseado em ações 
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8. OPÇÕES EXERCIDAS E AÇÕES ENTREGUES RELATIVAS À 
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA. 
 
Não aplicável em razão da Companhia não possuir plano de 
remuneração baseado em ações 
 
9. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DOS 
DADOS DIVULGADOS NOS ITENS 13.6 A 13.8 (INCLUSIVE MÉTODO 
DE PRECIFICAÇÃO DO VALOR DAS AÇÕES E DAS OPÇÕES). 
 
Não aplicável em razão da Companhia não possuir plano de 
remuneração baseado em ações. 
 
10. INFORMAÇÕES SOBRE OS PLANOS DE PREVIDÊNCIA EM 
VIGOR CONFERIDOS AOS MEMBROS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E AOS DIRETORES ESTATUTÁRIOS. 
 
Não aplicável. 
 
11. REMUNERAÇÃO, NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA. 
 
 

 
 
12. ARRANJOS CONTRATUAIS, APÓLICES DE SEGUROS OU 
OUTROS INSTRUMENTOS QUE ESTRUTURAM MECANISMOS DE 
REMUNERAÇÃO OU INDENIZAÇÃO PARA OS ADMINISTRADORES 
EM CASO DE DESTITUIÇÃO DO CARGO OU DE APOSENTADORIA 
(INCLUSIVE CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A COMPANHIA). 
 

  Diretoria Estatutária Conselho de Administração 
  2016 2015 2014 2016 2015 2014 
Nº de membros       

Valor da maior remuneração (Reais) 1,00 1,00 510,00 1,00 1,00 510,00 

Valor da menor remuneração (Reais) 1,00 1,00 510,00 1,00 1,00 510,00 

Valor médio da remuneração (Reais) 1,00 1,00 510,00 1,00 1,00 510,00 
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Não aplicável. 
 
13. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO TOTAL DE CADA ÓRGÃO 
RECONHECIDA NO RESULTADO DA COMPANHIA REFERENTE A 
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO FISCAL QUE SEJAM PARTES 
RELACIONADAS AOS CONTROLADORES, DIRETOS OU INDIRETOS, 
CONFORME DEFINIDO PELAS REGRAS CONTÁBEIS QUE TRATAM 
DESSE ASSUNTO. 
 
Diretores Estatutários e Conselho de Administração – 100%. 
 
14. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES E MEMBROS DO 
CONSELHO FISCAL, AGRUPADOS POR ÓRGÃO, RECEBIDO POR 
QUALQUER RAZÃO QUE NÃO A FUNÇÃO QUE OCUPAM. 
 
Não se aplica. 
 
15. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES E MEMBROS DO 
CONSELHO FISCAL RECONHECIDA NO RESULTADO DE 
CONTROLADORES DIRETOS E INDIRETOS, DE SOCIEDADES SOB 
CONTROLE COMUM E DE CONTROLADAS DA COMPANHIA. 
 
Não se aplica. 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. 
 
Todas as informações relevantes e pertinentes estão divulgadas nos 
itens acima. 
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
PARA DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

“AGE” 
 
Prezados Senhores Acionistas, 
 
A Administração da Atom Participações S.A. – Em Recuperação 
Judicial, sociedade por ações, com sede na Cidade de Sorocaba, Estado 
de São Paulo, na Rua Messias Pereira n. 333, parte 3, bairro Elton Ville, 
Cep 14046-640, registrada na Comissão de Valores (“CVM”) como 
companhia aberta (“Companhia”), nos termos da Lei 6.404/76, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), Instrução CVM nº 
480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480/09”) e 
da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 
alterada (“ICVM 481/09”), vem apresentar a V.Sas. a presente proposta 
(“Proposta”) a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia a ser realizada, às 15 horas do dia 31 de 
março de 2017 na sede da Companhia (“AGE”): 

(a)  Exclusão do termo “em recuperação judicial” do nome 
empresarial da Companhia 

No último dia 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), não havendo mais óbice 
algum para a saída em definitivo da Companhia da recuperação 
judicial. 

(b)  Operacionalização da Companhia e Transferência de 
atividades desenvolvidas pelo Controlador 
 
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 WHPH Participações e Empreendimentos 
S.A. relacionadas à mesa proprietária para a controlada da Companhia 
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. 
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(c) Alteração do nome empresarial da Companhia 
 

A Companhia em 25 de setembro de 2015 aprovou em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”) a alteração do nome empresarial de Inepar 
Telecomunicações S.A. para Atom Participações S.A., bem como a 
transferência da sede social de Curitiba/Pr para Sorocaba/SP. No 
entanto, no tramite de arquivamento da referida ata, protocolo nº 
466.943/16-7, a Junta Comercial de São Paulo (“Jucesp”) exarou 
exigência de ser alterado o nome empresarial devido a colidência de 
nome empresarial já registrado naquela junta comercial.  
 
Assim, a administração propõe a alterar do nome empresarial de Atom 
Participações S.A. para Atom Empreendimentos e Participações S.A., 
com a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social da seguinte 
forma: 
 
“ARTIGO 1º - ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  é 
uma Sociedade Anônima de capital aberto que reger-se-á por este 
Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.” 
 
(d) Alteração do Objeto Social  
 
Propõe-se a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para contemplar o 
novo objeto social da Companhia, em decorrência da reativação 
operacional e da transferência de atividades desenvolvidas pelo 
controlador relacionadas à mesa proprietária, da seguinte forma: 
 
“ARTIGO 3º - A Sociedade tem por finalidade: 
 
a) atividades relacionadas a treinamentos e desenvolvimento de pessoas 
para realizar investimentos de proprietários;  

 
b) investimentos em títulos da dívida pública e operações de day trade 
no mercado financeiro;  
 
c) prestação de serviços de assessoria e elaboração de projetos na área 
financeira;  
 
d) serviços de consultoria, planejamento, administração e gestão 
financeira e de negócios; informática; recursos humanos e correlatos;  
 
e) serviços de consultoria em tecnologia da informação; 
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f) atividades de assessoria, consultoria e de gestão empresarial, em 
especial na aquisição e gestão de ativos, de liquidação de dívidas e de 
recuperação de créditos;  
 
g) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios 
em geral, exceto imobiliários; 
 
h) aquisição de bens e ativos mobiliários;  
 
i) soluções integradas recuperação de créditos;  
 
j) inteligência aplicada na área de recuperação de créditos e serviços de 
ativo e receptivo;  
 
k) assessoria e gestão de negócios voltados para área de mercado de 
capitais;  
 
l) participações em empresas de Prop Traders no Brasil e no Exterior, e, 
em outras empresas de qualquer atividade, na qualidade de sócio 
quotista ou acionista; e 
 
m) Holding de instituições não financeiras.” 
 
As informações relativas ao Anexo 20 da Instrução CVM 481/09, 
encontram-se no Anexo I à presente proposta. 
 
(e) Realização de reuniões por meio eletronicamente disponível  
 
A administração propõe alterar o § 5, do 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, de 
forma a agilizar a realização das reuniões e diminuir eventuais custos 
de deslocamento de seus membros. 
 
Deste modo, o artigo 9º e o artigo 16 com as respectivas alterações 
passam a ser redigidos da seguinte forma: 
 
“ARTIGO 9º - A Sociedade terá um Conselho de Administração 
constituído de até 9 (nove) membros, respeitado o mínimo legal, eleitos 
pela Assembleia Geral entre acionistas residentes no País, com mandato 
de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos em conjunto ou individualmente. 
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Parágrafo 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente a ser 
escolhido pelos membros respectivos dentre seus integrantes. 
 
Parágrafo 2º - Expirado o prazo de gestão, permanecerão os membros 
do Conselho de Administração no exercício dos seus respectivos cargos 
e funções até a posse dos seus sucessores. 
 
Parágrafo 3º - Os Conselheiros eleitos terão direito a uma remuneração 
mensal, fixada pela Assembleia Geral que os eleger, sem prejuízo de 
outras vantagens determinadas pela Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 4º - As Reuniões do Conselho de Administração serão 
realizadas por convocação do seu Presidente, por quem serão instaladas 
e presididas. 
 
Parágrafo 5º - O Conselho de Administração poderá se instalar e 
deliberar validamente com a presença da maioria de seus membros, 
admitindo-se a realização da reunião através de teleconferência, 
videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente 
disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal 
reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à 
Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, 
telex, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou 
tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto 
neste parágrafo, será considerado presente à reunião, e seu voto será 
considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da 
referida reunião, bem como arquivado na sede da Companhia.  
 
Parágrafo 6º - O Conselho deliberará por maioria de votos, cabendo ao 
seu Presidente, além do voto normal, o voto de qualidade no caso de 
empate nas deliberações. 
 
Parágrafo 7º - No caso de impedimento temporário do Presidente, 
poderá ele próprio designar outro Conselheiro para substituí-lo e no 
caso de vaga definitiva, os membros escolherão novo Presidente que 
exercerá as funções até o final do mandato. 
 
Parágrafo 8º - No caso de vaga ou impedimento definitivo de qualquer 
Conselheiro, caberá ao Conselho de Administração designar o 
substituto dentre os acionistas residentes no País, o qual completará o 
mandato do Conselheiro substituído. 
 
Parágrafo 9º - O Conselho de Administração se reunirá, 
ordinariamente, a cada 6 (seis) meses e, extraordinariamente, mediante 
convocação do seu Presidente ou de qualquer dos seus membros. Na 
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primeira Reunião do primeiro ano e na última Reunião de cada ano, o 
Conselho aprovará as datas das Reuniões ordinárias do primeiro ano e 
dos anos seguintes. Em qualquer hipótese, as convocações para cada 
uma das Reuniões serão feitas e endereçadas pelo Presidente do 
Conselho, ou pelo Conselheiro que convocar, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias, devendo constar de tal comunicação, obrigatoriamente, 
a pauta dos assuntos que serão discutidos e votados na Reunião. 
 
Parágrafo 10 - As Reuniões do Conselho serão realizadas na sede da 
Sociedade, a menos que outro local seja escolhido pela maioria dos 
membros do Conselho, na Reunião anterior.” 
 
“ARTIGO 16 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será 
composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, 
eleitos pela Assembleia Geral entre pessoas naturais, residentes e 
domiciliadas no País e possuidoras das exigências contidas no artigo 
162 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, podendo ser reeleitos 
em conjunto ou separadamente. 
 
Parágrafo Único - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser 
realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro 
meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho 
poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, declaração 
ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a 
realização da reunião, por fax, telex, correio eletrônico ou qualquer outro 
meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo 
conforme disposto neste parágrafo, será considerado presente à reunião, 
e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, e 
incorporado à ata da referida reunião, bem como arquivado na sede da 
Companhia.” 
 
(f) Consolidação do Estatuto Social 

Uma vez aprovadas as matérias constantes dos itens (a), (c), (d) e (e) 
acima pela AGE, conforme aplicável, a Administração propõe Proceder a 
consolidação do estatuto social da Companhia com o objetivo de (i) 
constar o novo nome empresarial da Companhia, excluindo, inclusive, o 
termo “em recuperação judicial”, (ii) contemplar o novo objeto social; 
(iii) 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 (iv) cumprir a 
exigência exarada pela JUCESP quando do arquivamento da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/09/2015, protocolo 
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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;  
 
Os Anexos II e III à esta Proposta contém as informações exigidas pelo 
art. 11 da Instrução CVM n° 481/2009, quais sejam: (i) cópia do 
Estatuto Social reformado da Companhia contendo, em destaque, as 
alterações propostas; e (ii) relatório detalhando a origem e justificativa 
das alterações propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e 
econômicos. 
 
(g) Outorga de Poderes aos Diretores da Companhia  

Propõe-se que sejam autorizados os administradores da Companhia a 
praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações 
aprovadas, em especial atender as exigências exaradas pela Junta 
Comercial do Estado de São Paulo quando do arquivamento da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/09/2015.  

Conclusão: 

Por fim, é esta a proposta que da Administração tem a submeter à 
apreciação dos Senhores Acionistas para deliberação pela AGE, a ser 
devidamente convocada pelo Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia e realizada em 31 de março de 2017, às 15:00 horas. 

 
 

Sorocaba, 16 de março de 2017. 
 
 

 
____________________________ 

Ana Carolina Paifer 
Diretor de Relações com 

Investidores e membro do 
Conselho de Administração 

 
____________________________ 

José Joaquim Paifer 
Diretor Presidente e Presidente do 

Conselho de Administração 
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ANEXO I À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Informações Exigidas em Decorrência da Deliberação de Mudança do 
Objeto Social da Companhia, conforme ANEXO 20 da Instrução CVM 
481/09 da CVM 
 
1. Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu 
fundamento jurídico. 
 
Letra (d) da ordem do dia da assembleia geral extraordinária que se 
realizará em 31 de março de 2017 (“AGE”) (alteração do objeto social), 
nos termos dos Artigos 136, inciso IV, e 137, caput, ambos da lei 
6.404/76 (“LSA”). 
 
2. Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso. 
 
O recesso se aplica aos titulares de ações ordinárias de emissão da 
Companhia que (i) tenha votado contra a deliberação que motivou o 
exercício do direito de recesso; (ii) tenha se abstido de votar; ou (iii) não 
tenha comparecido à Assembleia Geral. Adicionalmente, no que diz 
respeito ao direito de recesso, as ações adquiridas até o dia 14 de março 
de 2017, inclusive, e que mantiverem suas ações ininterruptamente até 
a data do exercício de tal direito, conferirão aos seus titulares o direito 
de exercer o recesso. 
 
3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação 
da assembleia, bem como a data da comunicação do fato relevante 
referente à deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso. 
 
Data do primeiro edital: 16 de março de 2017 
Data da comunicação do fato relevante: 15 de março de 2017 
 
4. Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data 
que será considerada para efeito da determinação dos titulares das 
ações que poderão exercer o direito de recesso. 
 
Os acionistas minoritários devem informar por escrito à Companhia que 
pretende exercer o direito de recesso no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data da publicação da ata da Assembleia Geral. O 
direito de recesso que não for exercido no prazo acima mencionado pelo 
respectivo acionista decairá. 
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5. Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja 
possível determiná-lo previamente, a estimativa da administração 
acerca desse valor  
 
Não deverá haver reembolso aos acionistas dissidentes tendo em vista 
que (i) o valor de reembolso deverá corresponder ao valor patrimonial 
contábil das ações apurado no balanço de encerramento do exercício de 
2016, sendo facultado aos acionistas dissidentes pedir levantamento de 
balancete especial com data no último dia do mês imediatamente 
anterior à data da deliberação que motivou o exercício do direito de 
retirada, e (ii) o valor atual do patrimônio líquido da Companhia em 
31/12/2016 é negativo (“passivo a descoberto”), o que implicaria 
ausência de valor de reembolso. Sendo assim, ao acionista dissidente 
da deliberação da assembleia que aprovar a alteração do objeto social 
será assegurado o direito de entregar suas ações e retirar-se da 
Companhia, entretanto, não recebera qualquer valor a título de 
reembolso pelo exercício do direito de recesso. 
 
6. Informar a forma de cálculo do valor do reembolso 
 
O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso deverá 
corresponder ao valor patrimonial contábil de tais ações apurado no 
balanço de encerramento do exercício de 2016, sendo facultado aos 
acionistas dissidentes pedir levantamento de balancete especial com 
data no último dia do mês imediatamente anterior à data da deliberação 
que motivou o exercício do direito de retirada. Vide item 5 acima. 
 
7. Informar se os acionistas terão direito de solicitar o 
levantamento de balanço especial 
 
Conforme disposto no item 5 acima, caso venha a ser aprovada a 
alteração do objeto social, o valor do reembolso será calculado com base 
no valor do patrimônio líquido da Companhia constante no balanço de 
encerramento do exercício de 2016, sendo facultado ao acionista 
dissidente pedir levantamento de balanço especial, nos termos do artigo 
45, § 2 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 
 
8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, 
listar os peritos ou empresas especializadas recomendadas pela 
administração 
 
Não aplicável. 
 
9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão 
envolvendo sociedades controladora e controlada ou sob o controle 
comum: 
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a. Calcular as relações de substituição das ações com base no valor 
do patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito 
pela CVM 
 
Não aplicável 
 
b. Informar se as relações de substituição das ações previstas no 
protocolo da operação são menos vantajosas que as calculadas de 
acordo com o item 9 (a) acima 
 
Não aplicável. 
 
c. Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do 
patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito 
pela CVM 
 
Não aplicável. 
 
10. Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo 
com último balanço aprovado. 
 
O valor patrimonial de cada ação é negativo em R$ 0,38 por ação. 
 
11. Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais 
se aplica o recesso nos mercados em que são negociadas, 
identificando: 
 

i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 
(três) anos 

 
 
ATOM3 Máxima Mínima Média 
2014 R$ 5,70 R$ 0,45 R$ 2,58 
2015 R$ 4,80 R$ 0,45 R$ 1,95 
2016 R$ 4,95 R$ 1,47 R$ 3,09 

Obs.  
Em 30/04/2016 as ações passaram a ser negociadas grupadas de 5 
ações para 1 ação. 
Em 24/07/2016 as ações passaram a ser negociadas grupadas de 3 
ações para 1 ação. 
No valor acima foi considerado o preço grupado para efeito de 
comparação com os valores atuais 
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ii.  Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos 
últimos 2 (dois) anos 

 
ATOM3 Máxima Mínima Média 
4º Tri 2016 R$ 4,50 R$ 2,27 R$ 3,31 
3º Tri 2016 R$ 3,28 R$ 1,83 R$ 2,54 
2º Tri 2016 R$ 4,65 R$ 1,47 R$ 3,15 
1º Tri 2016 R$ 4,95 R$ 2,55 R$ 3,51 
4º Tri 2015 R$ 4,80 R$ 0,98 R$ 2,80 
3º Tri 2015 R$ 1,35 R$ 0,60 R$ 0,97 
2º Tri 2015 R$ 1,65 R$ 0,45 R$ 0,96 
1º Tri 2015 R$ 1,05 R$ 0,45 R$ 0,69 
4º Tri 2014 R$ 1,16 R$ 0,45 R$ 0,64 
3º Tri 2014 R$ 2,08 R$ 0,75 R$ 1,15 
2º Tri 2014 R$ 2,55 R$ 1,65 R$ 2,14 
1º Tri 2014 R$ 5,70 R$ 1,50 R$ 3,11 

 
Obs.  
Em 30/04/2016 as ações passaram a ser negociadas grupadas de 5 
ações para 1 ação. 
Em 24/07/2016 as ações passaram a ser negociadas grupadas de 3 
ações para 1 ação. 
No valor acima foi considerado o preço grupado para efeito de 
comparação com os valores atuais 

 
 
iii.  Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 

(seis) meses 
 

ATOM3 Máxima Mínima Média 
Fevereiro/2017 R$ 4,90 R$ 3,16 R$ 4,28 
Janeiro/2017 R$ 3,75 R$ 2,94 R$ 3,29 
Dezembro/2016 R$ 4,50 R$ 2,60 R$ 3,60 
Novembro/2016 R$ 2,90 R$ 2,27 R$ 2,58 
Outubro/2016 R$ 2,98 R$ 2,27 R$ 2,62 
Setembro/2016 R$ 3,28 R$ 2,51 R$ 2,97 
Agosto/2016 R$ 3,20 R$ 1,98 R$ 2,52 
Julho/2016 R$ 3,04 R$ 1,83 R$ 2,29 

Obs.  
Em 30/04/2016 as ações passaram a ser negociadas grupadas de 5 
ações para 1 ação. 
Em 24/07/2016 as ações passaram a ser negociadas grupadas de 3 
ações para 1 ação. 
No valor acima foi considerado o preço grupado para efeito de 
comparação com os valores atuais 
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iv.  Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias 
 

Cotação Média dos últimos 90 pregões e dos últimos 90 dias* 
Ação / Cotação (R$) ATOM3 
Média de 90 pregões R$ 3,62 
Média de 90 dias (14/12/16 
a 14.03.17) 

R$ 3,71 

 
Obs.: Os valores foram apurados através da divisão do volume (R$) pela 
quantidade negociada nos respectivos períodos. 
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ANEXO II À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 

PARA FINS DO ARTIGO 11 DA INSTRUÇÃO CVM nº 481/09 
 
Visando atender ao disposto no artigo 11 da Instrução da Comissão dos 
Valores Mobiliários – CVM nº 481/2009, a Administração da 
Companhia apresenta a seguir: (a) cópia do estatuto social destacando a 
alteração proposta (Anexo II) e (b) relatório detalhando a origem e 
justificativa da alteração proposta e analisando os seus efeitos jurídicos 
e econômicos (Anexo III). 
 

 
 

Estatuto Social Consolidado 
 

CAPÍTULO I 
 

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
ARTIGO 1º - ATOM PARTICIPAÇÕES S.A ATOM 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação 
Judicial é uma Sociedade Anônima de capital aberto que reger-se-á por 
este Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
 
ARTIGO 2º - A sociedade tem sua sede e foro jurídico na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Messias Pereira de Paula nº 
333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 14046-640, podendo, a critério da 
Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, escritórios ou depósitos em 
quaisquer praças do país. 
 
ARTIGO 3º - A Sociedade tem por finalidade: 
 
a) Prestar serviços de telecomunicações, por meio de rede de satélites de 
órbita baixa; 
 
b) Projetar, instalar e operar estações terrestres necessárias para 
conectar os sistemas de satélites com a rede pública de telefonia, de 
forma direta ou indireta; 
 
c) Prestar serviços de manutenção aos usuários do sistema; 
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d) Distribuir, comercializar, importar, exportar matéria-prima, partes e 
peças, equipamentos, aparelhos de telefonia e maquinaria de 
telecomunicações; 
 
e) Agenciar, representar ou distribuir produtos de telecomunicações de 
terceiros; 
 
f) Providenciar, junto às autoridades governamentais e regulatórias que 
administram o espectro de rádio-freqüência, as respectivas reservas, 
licenças, designações de freqüência e uso do segmento espacial, bem 
como, obter as permissões necessárias para explorar comercialmente 
tais sistemas; 
 
g) Industrializar cabines telefônicas e aparelhos telefônicos para tais 
sistemas; 
 
h) Faturar ou providenciar o faturamento do consumo aos assinantes e 
usuários do sistema; 
 
i) Providenciar a manutenção das estações terrestres e dos aparelhos e 
equipamentos telefônicos; 
 
j) Participar em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade 
de sócio quotista ou acionista. 
 
a) atividades relacionadas a treinamentos e desenvolvimento de pessoas 
para realizar investimentos de proprietários;  

 
b) investimentos em títulos da dívida pública e operações de day trade 
no mercado financeiro;  
 
c) prestação de serviços de assessoria e elaboração de projetos na área 
financeira;  
 
d) serviços de consultoria, planejamento, administração e gestão 
financeira e de negócios; informática; recursos humanos e correlatos;  
 
e) serviços de consultoria em tecnologia da informação; 
 
f) atividades de assessoria, consultoria e de gestão empresarial, em 
especial na aquisição e gestão de ativos, de liquidação de dívidas e de 
recuperação de créditos;  
 
g) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios 
em geral, exceto imobiliários; 
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h) aquisição de bens e ativos mobiliários;  
 
i) soluções integradas recuperação de créditos;  
 
j) inteligência aplicada na área de recuperação de créditos e serviços de 
ativo e receptivo;  
 
k) assessoria e gestão de negócios voltados para área de mercado de 
capitais;  
 
l) participações em empresas de Prop Traders no Brasil e no Exterior, e, 
em outras empresas de qualquer atividade, na qualidade de sócio 
quotista ou acionista; e 
 
m) Holding de instituições não financeiras. 
 
ARTIGO 4º - O prazo de duração da Sociedade é  por tempo 
indeterminado. 
 

CAPÍTULO II 
 

DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 
 
ARTIGO 5° - O Capital Social da sociedade é de R$ 235.691.425,78 
(duzentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), 
representado por 20.898.994 (vinte milhões, oitocentas e noventa e oito 
mil, novecentas e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal, com direito a voto. 
 
Parágrafo 1º - As ações terão a forma escritural e poderão ser mantidas 
em contas de depósito, em nome de seus titulares, em Instituição 
Financeira autorizada que a Sociedade designar, sem emissão de 
certificados, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei nº 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976. 
 
Parágrafo 2º - À Instituição depositária das ações escriturais é 
facultada a cobrança dos serviços de transferência da propriedade das 
ações, observando o disposto no parágrafo 3º do Artigo 35 da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976.  
 
Parágrafo 3º - Cada ação ordinária escritural dará direito a 1 (um) voto 
nas deliberações das Assembleias Gerais. 
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Parágrafo 4º - A Sociedade poderá, mediante autorização do Conselho 
de Administração, adquirir ações de sua própria emissão, mantê-las em 
tesouraria, cancelá-las ou aliená-las.  
 
Parágrafo 5º - A representação dos acionistas nas Assembleias, provar-
se-á mediante lista de acionistas, fornecida pela Instituição depositária. 
 
ARTIGO 6º - A Sociedade poderá, mediante deliberação da Assembleia 
Geral, criar uma ou mais classes de ações preferenciais mais 
favorecidas ou promover aumento das classes existentes, sem guardar 
proporção com as demais, observadas para as ações preferenciais o 
limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas; dentro do mesmo 
limite, os aumentos do número de ações poderão ser feitos com ações 
de ambas as classes ou somente de uma delas independente da 
proporcionalidade. 
 
Parágrafo 1º - As ações preferenciais não terão direito a voto, 
constituindo a preferência na prioridade no reembolso do capital, sem 
prêmio, sendo vedada a sua conversão em outro tipo de ação, ao qual se 
confira tal direito. 
 
Parágrafo 2º - As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a 
Sociedade, durante 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os 
dividendos mínimos assegurados em Lei, direito este que conservarão 
até que voltem a ser pagos os dividendos. 

 
Parágrafo 3º - Assistem aos titulares de ações preferenciais: 
 
a) Prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de 
liquidação da Sociedade; 
 
b) Prioridade no recebimento do dividendo anual mínimo de 25% (vinte 
e cinco por cento) do lucro líquido, apurado na forma do artigo 202 da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976; 
 
c) Participação integral nos resultados da Sociedade, em igualdade de 
condições com as ações ordinárias, abrangendo os lucros 
remanescentes, bem como a distribuição de novas ações decorrentes de 
aumentos de capital, realizados mediante a reavaliação do ativo e a 
incorporação ao capital social de quaisquer reservas ou fundos. 
 
ARTIGO 7º - A Sociedade está autorizada a aumentar o capital social, 
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 40.000.000 
(quarenta milhões) de ações ordinárias e 20.000.000 (vinte milhões) de 
ações preferenciais. 
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Parágrafo Único - Os aumentos de capital a serem realizados, dentro 
do limite do capital autorizado, serão deliberados pelo Conselho de 
Administração, que fixará as condições de subscrição e integralização 
respectivas. 
 
ARTIGO 8º - Nos casos de aumento de capital por subscrição, os 
acionistas exercerão seu direito de preferência, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação do "Aviso aos Acionistas" 
consubstanciando as deliberações respectivas. 
 
Parágrafo 1º - Em quaisquer emissões de Títulos e Valores Mobiliários, 
cuja colocação seja feita nos termos do Artigo 172 da Lei nº 6.404 de 15 
de dezembro de 1976, o direito de preferência dos acionistas poderá ser 
excluído por deliberação do órgão competente para a respectiva 
emissão. 
 
Parágrafo 2º - O preço de emissão das ações, assim como as condições 
e prazos para integralização, serão fixados pelo Conselho de 
Administração que terá em conta, na sua fixação, a cotação das ações 
no mercado, o valor do patrimônio líquido, as perspectivas de 
rentabilidade da Sociedade e a diluição da participação dos antigos 
acionistas. 
 
Parágrafo 3º - No caso do subscritor oferecer bens destinados à 
integralização de ações do capital, dependerá a aprovação do 
pronunciamento da Assembleia Geral Extraordinária. 
 
Parágrafo 4º - O acionista que, nos prazos marcados, não efetuar o 
pagamento das entradas ou prestações correspondentes às ações por 
ele subscritas ou adquiridas, ficará de pleno direito constituído em 
mora, sujeitando-se ao pagamento de juros de 10% (dez por cento) ao 
mês sobre o valor daquelas entradas ou prestações. 
 

CAPÍTULO III 
 

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
ARTIGO 9º - A Sociedade terá um Conselho de Administração 
constituído de até 9 (nove) membros, respeitado o mínimo legal, eleitos 
pela Assembleia Geral entre acionistas residentes no País, com mandato 
de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos em conjunto ou individualmente. 
 
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente a ser 
escolhido pelos membros respectivos dentre seus integrantes. 
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Parágrafo 2º - Expirado o prazo de gestão, permanecerão os membros 
do Conselho de Administração no exercício dos seus respectivos cargos 
e funções até a posse dos seus sucessores. 
 
Parágrafo 3º - Os Conselheiros eleitos terão direito a uma remuneração 
mensal, fixada pela Assembleia Geral que os eleger, sem prejuízo de 
outras vantagens determinadas pela Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 4º - As Reuniões do Conselho de Administração serão 
realizadas por convocação do seu Presidente, por quem serão instaladas 
e presididas. 
 
Parágrafo 5º - O Conselho de Administração poderá se instalar e 
deliberar validamente com a presença da maioria de seus membros, 
admitindo-se  o voto à distância, expresso por carta, telefonema, telex 
ou fac-símile.a realização da reunião através de teleconferência, 
videoconferência ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente 
disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em tal 
reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à 
Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, 
telex, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou 
tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme disposto 
neste parágrafo, será considerado presente à reunião, e seu voto será 
considerado válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da 
referida reunião, bem como arquivado na sede da Companhia.  
 
Parágrafo 6º - O Conselho deliberará por maioria de votos, cabendo ao 
seu Presidente, além do voto normal, o voto de qualidade no caso de 
empate nas deliberações. 
 
Parágrafo 7º - No caso de impedimento temporário do Presidente, 
poderá ele próprio designar outro Conselheiro para substituí-lo e no 
caso de vaga definitiva, os membros escolherão novo Presidente que 
exercerá as funções até o final do mandato. 
 
Parágrafo 8º - No caso de vaga ou impedimento definitivo de qualquer 
Conselheiro, caberá ao Conselho de Administração designar o 
substituto dentre os acionistas residentes no País, o qual completará o 
mandato do Conselheiro substituído. 
 
Parágrafo 9º - O Conselho de Administração se reunirá, 
ordinariamente, a cada 6 (seis) meses e, extraordinariamente, mediante 
convocação do seu Presidente ou de qualquer dos seus membros. Na 
primeira Reunião do primeiro ano e na última Reunião de cada ano, o 
Conselho aprovará as datas das Reuniões ordinárias do primeiro ano e 
dos anos seguintes. Em qualquer hipótese, as convocações para cada 
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uma das Reuniões serão feitas e endereçadas pelo Presidente do 
Conselho, ou pelo Conselheiro que convocar, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias, devendo constar de tal comunicação, obrigatoriamente, 
a pauta dos assuntos que serão discutidos e votados na Reunião. 
 
Parágrafo 10 - As Reuniões do Conselho serão realizadas na sede da 
Sociedade, a menos que outro local seja escolhido pela maioria dos 
membros do Conselho, na Reunião anterior. 
 
ARTIGO 10 - Compete ao Conselho de Administração: 
 

a) Fixar, orientar e fiscalizar o exato cumprimento do objetivo social;  
 
b) Examinar a qualquer tempo os livros e papéis da sociedade, 
solicitando da Diretoria dados e informes pertinentes;  
 
c) Eleger e destituir, quando julgar necessário, os membros da 
Diretoria da Sociedade;  
 
d) Deliberar a respeito de negociações, pela Sociedade, com as 
próprias ações, observado o disposto na legislação pertinente;  
 
e) Deliberar a respeito da emissão de ações do capital autorizado, 
dentro do limite respectivo, respeitado o disposto no Art. 7º, bem 
como fixar, querendo, prazo para o exercício do direito de preferência 
dos acionistas, para subscrição de Títulos e Valores Mobiliários;  
 
f) Deliberar sobre as condições de emissão de Debêntures de que 
tratam os Incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, por 
delegação da Assembleia Geral  da  Sociedade;   
 
g) Deliberar sobre a emissão de Notas Promissórias Comerciais, para 
distribuição pública; 
 
h) Deliberar sobre os orçamentos anuais de operações e de 
investimentos;  
 
i) Na pessoa do seu Presidente, instalar e presidir as Assembleias 
Gerais da Sociedade;  
 
j) Apresentar a Assembleia Geral os relatórios de cada exercício, 
balanços e as contas de lucros e perdas, acompanhados do parecer 
do Conselho Fiscal, quando este estiver em funcionamento, propondo 
a destinação do lucro líquido, inclusive a fixação do respectivo 
dividendo, respeitando o mínimo assegurado aos acionistas;  
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k) Formular e submeter quaisquer propostas de alteração do presente 
Estatuto à deliberação da Assembleia Geral dos acionistas, 
acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, quando este estiver 
em funcionamento;  
 
l) Sugerir à Diretoria a adoção de normas gerais de administração e 
racionalização. 
 

ARTIGO 11 - A Sociedade terá uma Diretoria composta de até 04 
(quatro) membros, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e 
destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandatos 
coincidentes de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos em conjunto ou 
separadamente. Findos, normalmente, os mandatos, os Diretores 
permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores 
eleitos. 
 
Parágrafo 1º - A Diretoria terá a seguinte composição: 1 (um) Diretor 
Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente e 2 (dois) Diretores sem 
designação específica, os quais, no ato de sua eleição, terão suas 
funções atribuídas pelo Conselho de Administração. 
 
Parágrafo 2º - Os Diretores perceberão uma remuneração mensal 
fixada pela Assembleia Geral, sem prejuízo da participação nos 
resultados apurados em balanço anual. 
 
ARTIGO 12 - A Diretoria terá amplos poderes, de administração e 
gestão dos negócios da Sociedade, para a prática de todas as operações 
que se relacionarem com o objeto social, podendo inclusive: 
 

a) Contrair empréstimos nacionais e/ou internacionais; 
 
b) Promover transações e renunciar direitos; 
 
c) Adquirir, alienar e onerar bens patrimoniais da Sociedade. 

 
Parágrafo Único - A representação da Sociedade, ativa e passivamente, 
em juízo, ou fora dele, será sempre exercida por 2 (dois) Diretores, em 
conjunto e indistintamente,  ou por 1 (um) diretor e 1 (um) procurador 
legalmente constituído. Os cheques e demais títulos do movimento 
normal da Sociedade poderão ser assinados por 2 (dois) procuradores 
legalmente constituídos. 
 
ARTIGO 13 - Compete à Diretoria, em conjunto, elaborar o balanço 
anual e o relatório respectivo. Se o Conselho Fiscal estiver em 
funcionamento, também deverá se pronunciar a respeito da matéria. 
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ARTIGO 14 - No caso de destituição, renúncia ou impedimento 
definitivo de algum Diretor, caberá ao Conselho de Administração eleger 
o substituto. 
 
Parágrafo 1º - Admitir-se-á até 2 (dois) cargos vagos na Diretoria, 
podendo o Conselho de Administração determinar o exercício 
cumulativamente por um das atribuições de outros Diretores. 
 
Parágrafo 2º - Na ausência ou impedimento temporário de qualquer dos 
Diretores, suas atribuições serão exercidas pelo Diretor indicado pelo 
ausente ou impedido, salvo disposição contrária do Conselho de 
Administração. 
 
ARTIGO 15 - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela 
Lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da 
Diretoria: 
 
a) Ao Diretor Presidente: cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as 
deliberações das Assembleias Gerais, do Conselho de Administração e 
da Diretoria, convocar, instalar e presidir as Reuniões da Diretoria, 
estruturar e dirigir todos os serviços da Sociedade de acordo com as 
diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração; 
 
b) Ao Diretor Vice-Presidente: substituir o Diretor Presidente nos seus 
impedimentos e, juntamente com os Diretores sem designação 
específica, colaborar com o Diretor Presidente, comparecer às Reuniões 
da Diretoria, desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo 
Conselho de Administração. 
 
c) A função de Diretor de Relações com o Mercado, poderá ser exercida 
cumulativamente pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Vice-Presidente 
ou por qualquer outro membro da Diretoria. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO CONSELHO FISCAL 
 
ARTIGO 16 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será 
composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, 
eleitos pela Assembleia Geral entre pessoas naturais, residentes e 
domiciliadas no País e possuidoras das exigências contidas no artigo 
162 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, podendo ser reeleitos 
em conjunto ou separadamente. 
 
Parágrafo Único - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser 
realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer 



 

Pág. 46 de 58 
 

outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do 
Conselho poderão expressar seu voto em tal reunião através de carta, 
declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou 
durante a realização da reunião, por fax, telex, correio eletrônico ou 
qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O 
Conselheiro, agindo conforme disposto neste parágrafo, será 
considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para 
todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião, bem 
como arquivado na sede da Companhia. 
 
ARTIGO 17 - O Conselho Fiscal, não terá função permanente, e só será 
instalado quando ocorrer o previsto no Artigo 161, Parágrafo Segundo 
da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, ocasião em que a 
Assembleia Geral fixará a remuneração de seus membros. 
 
ARTIGO 18 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as 
atribuições e poderes que a Lei lhe confere.  
 

CAPÍTULO V 
 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
ARTIGO 19 - A Assembleia Geral, reunir-se-á, ordinariamente, nos 
quatros primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social 
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 
 
Parágrafo 1º - Os editais de convocação para as Assembleias Gerais 
serão assinados por 2 (dois) membros do Conselho de Administração, 
deles devendo constar a ordem do dia, ainda que sumariamente, bem 
como o dia, local e hora da Assembleia. 
 
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral será sempre instalada pelo 
Presidente do Conselho de Administração e, na sua ausência, por outro 
Conselheiro, sendo entretanto facultado fazer-se substituir na 
Presidência da Assembleia por um acionista eleito pelos demais e este 
convidará um acionista ou um membro da Diretoria para servir de 
Secretário. 
 
Parágrafo 3º - Só poderão tomar parte na Assembleia Geral os 
acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro 
competente, até 5 (cinco) dias antes da data da respectiva Assembleia. 
 
Parágrafo 4º - A Assembleia Geral deliberará por maioria absoluta de 
votos, não se computando os votos em branco. 
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Parágrafo 5º - Guardar-se-á, quando da instalação da Assembleia, 
ordem dos trabalhos e quórum para deliberação, bem como o que a Lei 
contiver a respeito. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS 

 
ARTIGO 20 - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 (trinta e um) de 
dezembro de cada ano. 
 
ARTIGO 21 - No final de cada exercício social, os órgãos de 
administração farão encerrar o balanço geral patrimonial e elaborar as 
demonstrações contábeis e financeiras para, de acordo com a legislação 
vigente, apurar e demonstrar, mediante procedimentos baseados nos 
critérios de avaliação e classificação dos elementos patrimoniais e de 
resultados, o lucro do exercício, o lucro ou prejuízo acumulado, e 
evidenciar o estado do patrimônio da Sociedade, os quais serão 
submetidos à deliberação da Assembleia Geral, juntamente com os 
demais demonstrativos. 
 
ARTIGO 22 - Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, 
antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão 
para o imposto de renda, seguindo-se as participações de empregados 
e/ou administradores propostos pelos orgãos de Administração, na 
forma do Artigo 190, e com as limitações previstas no artigo 152 e seus 
Parágrafos, ambos da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 
 
ARTIGO 23 - Do lucro líquido do exercício, definido no Artigo191, da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, serão aplicados 5% (cinco por 
cento) na constituição de reserva legal, antes de qualquer outra 
destinação, reserva essa que não excederá a 20% (vinte por cento) do 
capital social. A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no 
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescida do montante das 
reservas de capital de que trata o Parágrafo Primeiro do artigo 182, da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, exceder 30% (trinta por cento) 
do capital social. 
 
ARTIGO 24 - Dos lucros remanescentes será destinada: 
 

a) Importância necessária ao pagamento aos acionistas preferenciais 
do dividendo mínimo de que trata o Artigo 6º, parágrafo 3º, item "b", 
deste Estatuto; 
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b) Valor necessário para o pagamento do dividendo mínimo 
obrigatório das ações ordinárias de 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido do exercício ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. 

 
Parágrafo Único - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) 
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos 
acionistas, prescreverão em benefício da Sociedade. 
 
ARTIGO 25 - O saldo dos lucros terá destinação que a Assembleia 
Geral determinar, mediante recomendação dos órgãos de Administração 
da Sociedade. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA LIQUIDAÇÃO 
 
ARTIGO 26 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em 
Lei ou por deliberação dos acionistas, competindo à Assembleia Geral 
determinar a forma de liquidação, a nomeação do Liquidante e do 
Conselho Fiscal que deverá funcionar na fase de liquidação.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
ARTIGO 27 - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos 
pelo Conselho de Administração, desde que não dependam do 
pronunciamento da Assembleia Geral. 
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ANEXO III À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

RELATÓRIO DETALHANDO A ORIGEM E JUSTIFICATIVA  
DA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL E ANALISANDO OS SEUS 

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS 
 

PARA FINS DO ARTIGO 11 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009 
 

Redação Atual Redação Proposta 
Motivo da Alteração 
/ Efeito Econômico 

ARTIGO 1º - ATOM 
PARTICIPAÇÕES S.A. 
– EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, é uma 
Sociedade Anônima de 
capital aberto que 
reger-se-á por este 
Estatuto e pelas 
disposições legais que 
lhe forem aplicáveis. 

ARTIGO 1º - ATOM 
EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES 
S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, é uma 
Sociedade Anônima de 
capital aberto que 
reger-se-á por este 
Estatuto e pelas 
disposições legais que 
lhe forem aplicáveis. 

Alteração da 
denominação social, 
de modo a atender a 
exigência exarada pela 
JUCESP, excluindo, 
inclusive o termo “em 
recuperação judicial 
conforme decisão 
judicial de 
07.03.2017. 

ARTIGO 3º - A 
Sociedade tem por 
finalidade: 
 
a) Prestar serviços de 
telecomunicações, por 
meio de rede de 
satélites de órbita 
baixa; 
 
b) Projetar, instalar e 
operar estações 
terrestres necessárias 
para conectar os 
sistemas de satélites 
com a rede pública de 

ARTIGO 3º - A 
Sociedade tem por 
finalidade: 
 
a) Prestar serviços de 
telecomunicações, por 
meio de rede de 
satélites de órbita 
baixa; 
 
b) Projetar, instalar e 
operar estações 
terrestres necessárias 
para conectar os 
sistemas de satélites 
com a rede pública de 

Alteração do objeto 
social em decorrência 
da reativação 
operacional da 
Companhia e da 
transferência de 
atividades 
desenvolvidas pelo 
controlador 
relacionadas à mesa 
proprietária, 
adequando-se assim a 
nova realidade da 
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telefonia, de forma 
direta ou indireta; 
 
c) Prestar serviços de 
manutenção aos 
usuários do sistema; 
 
d) Distribuir, 
comercializar, 
importar, exportar 
matéria-prima, partes 
e peças, 
equipamentos, 
aparelhos de telefonia 
e maquinaria de 
telecomunicações; 
 
e) Agenciar, 
representar ou 
distribuir produtos de 
telecomunicações de 
terceiros; 
 
f) Providenciar, junto 
às autoridades 
governamentais e 
regulatórias que 
administram o 
espectro de rádio-
freqüência, as 
respectivas reservas, 
licenças, designações 
de freqüência e uso do 
segmento espacial, 
bem como, obter as 
permissões 
necessárias para 
explorar 
comercialmente tais 
sistemas; 
 
g) Industrializar 
cabines telefônicas e 
aparelhos telefônicos 
para tais sistemas; 
 

telefonia, de forma 
direta ou indireta; 
 
c) Prestar serviços de 
manutenção aos 
usuários do sistema; 
 
d) Distribuir, 
comercializar, 
importar, exportar 
matéria-prima, partes 
e peças, 
equipamentos, 
aparelhos de telefonia 
e maquinaria de 
telecomunicações; 
 
e) Agenciar, 
representar ou 
distribuir produtos de 
telecomunicações de 
terceiros; 
 
f) Providenciar, junto 
às autoridades 
governamentais e 
regulatórias que 
administram o 
espectro de rádio-
freqüência, as 
respectivas reservas, 
licenças, designações 
de freqüência e uso do 
segmento espacial, 
bem como, obter as 
permissões 
necessárias para 
explorar 
comercialmente tais 
sistemas; 
 
g) Industrializar 
cabines telefônicas e 
aparelhos telefônicos 
para tais sistemas; 
 

Companhia. 
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h) Faturar ou 
providenciar o 
faturamento do 
consumo aos 
assinantes e usuários 
do sistema; 
 
i) Providenciar a 
manutenção das 
estações terrestres e 
dos aparelhos e 
equipamentos 
telefônicos; 
 
j) Participar em outras 
sociedades, no país e 
no exterior, na 
qualidade de sócio 
quotista ou acionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Faturar ou 
providenciar o 
faturamento do 
consumo aos 
assinantes e usuários 
do sistema; 
 
i) Providenciar a 
manutenção das 
estações terrestres e 
dos aparelhos e 
equipamentos 
telefônicos; 
 
j) Participar em outras 
sociedades, no país e 
no exterior, na 
qualidade de sócio 
quotista ou acionista. 
 
a) atividades 
relacionadas a 
treinamentos e 
desenvolvimento de 
pessoas para realizar 
investimentos de 
proprietários;  

 
b) investimentos em 
títulos da dívida 
pública e operações de 
day trade no mercado 
financeiro;  
 
c) prestação de 
serviços de assessoria 
e elaboração de 
projetos na área 
financeira;  
 
d) serviços de 
consultoria, 
planejamento, 
administração e 
gestão financeira e de 
negócios; informática; 
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recursos humanos e 
correlatos;  
 
e) serviços de 
consultoria em 
tecnologia da 
informação; 
 
f) atividades de 
assessoria, consultoria 
e de gestão 
empresarial, em 
especial na aquisição 
e gestão de ativos, de 
liquidação de dívidas e 
de recuperação de 
créditos;  
 
g) Atividades de 
intermediação e 
agenciamento de 
serviços e negócios em 
geral, exceto 
imobiliários; 
 
h) aquisição de bens e 
ativos mobiliários;  
 
i) soluções integradas 
recuperação de 
créditos;  
 
j) inteligência aplicada 
na área de 
recuperação de 
créditos e serviços de 
ativo e receptivo;  
 
k) assessoria e gestão 
de negócios voltados 
para área de mercado 
de capitais;  
 
l) participações em 
empresas de Prop 
Traders no Brasil e no 
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Exterior, e, em outras 
empresas de qualquer 
atividade, na 
qualidade de sócio 
quotista ou acionista; 
e 
 
m) Holding de 
instituições não 
financeiras. 
 

ARTIGO 9º - A 
Sociedade terá um 
Conselho de 
Administração 
constituído de até 9 
(nove) membros, 
respeitado o mínimo 
legal, eleitos pela 
Assembleia Geral 
entre acionistas 
residentes no País, 
com mandato de 3 
(três) anos, podendo 
ser reeleitos em 
conjunto ou 
individualmente. 
 

Parágrafo 1º - O 
Conselho de 
Administração terá 
um Presidente a ser 
escolhido pelos 
membros respectivos 
dentre seus 
integrantes. 
 
Parágrafo 2º - 
Expirado o prazo de 
gestão, permanecerão 
os membros do 
Conselho de 
Administração no 
exercício dos seus 
respectivos cargos e 
funções até a posse 

ARTIGO 9º - A 
Sociedade terá um 
Conselho de 
Administração 
constituído de até 9 
(nove) membros, 
respeitado o mínimo 
legal, eleitos pela 
Assembleia Geral 
entre acionistas 
residentes no País, 
com mandato de 3 
(três) anos, podendo 
ser reeleitos em 
conjunto ou 
individualmente. 
 

Parágrafo 1º - O 
Conselho de 
Administração terá 
um Presidente a ser 
escolhido pelos 
membros respectivos 
dentre seus 
integrantes. 
 
Parágrafo 2º - 
Expirado o prazo de 
gestão, permanecerão 
os membros do 
Conselho de 
Administração no 
exercício dos seus 
respectivos cargos e 
funções até a posse 

Adoção da realização 
de reunião do 
Conselho de 
Administração através 
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. 
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dos seus sucessores. 
 
Parágrafo 3º - Os 
Conselheiros eleitos 
terão direito a uma 
remuneração mensal, 
fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger, 
sem prejuízo de outras 
vantagens 
determinadas pela 
Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 4º - As 
Reuniões do Conselho 
de Administração 
serão realizadas por 
convocação do seu 
Presidente, por quem 
serão instaladas e 
presididas. 
 

Parágrafo 5º - O 
Conselho de 
Administração poderá 
se instalar e deliberar 
validamente com a 
presença da maioria 
de seus membros, 
admitindo o voto à 
distância, expresso 
por carta, telefonema, 
telex ou fac-símile. 

 

Parágrafo 6º - O 
Conselho deliberará 
por maioria de votos, 
cabendo ao seu 
Presidente, além do 
voto normal, o voto de 
qualidade no caso de 
empate nas 

dos seus sucessores. 
 
Parágrafo 3º - Os 
Conselheiros eleitos 
terão direito a uma 
remuneração mensal, 
fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger, 
sem prejuízo de outras 
vantagens 
determinadas pela 
Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 4º - As 
Reuniões do Conselho 
de Administração 
serão realizadas por 
convocação do seu 
Presidente, por quem 
serão instaladas e 
presididas. 
 

Parágrafo 5º - O 
Conselho de 
Administração poderá 
se instalar e deliberar 
validamente com a 
presença da maioria 
de seus membros, 
admitindo-se  o voto à 
distância, expresso 
por carta, telefonema, 
telex ou fac-símile. a 
realização da reunião 
através de 
teleconferência, 
videoconferência ou 
qualquer outro meio 
eletrônico ou 
tecnologicamente 
disponível. Os 
membros do Conselho 
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deliberações. 
 
Parágrafo 7º - No caso 
de impedimento 
temporário do 
Presidente, poderá ele 
próprio designar outro 
Conselheiro para 
substituí-lo e no caso 
de vaga definitiva, os 
membros escolherão 
novo Presidente que 
exercerá as funções 
até o final do 
mandato. 
 
Parágrafo 8º - No caso 
de vaga ou 
impedimento definitivo 
de qualquer 
Conselheiro, caberá ao 
Conselho de 
Administração 
designar o substituto 
dentre os acionistas 
residentes no País, o 
qual completará o 
mandato do 
Conselheiro 
substituído. 
 
Parágrafo 9º - O 
Conselho de 
Administração se 
reunirá, 
ordinariamente, a 
cada 6 (seis) meses e, 
extraordinariamente, 
mediante convocação 
do seu Presidente ou 
de qualquer dos seus 
membros. Na primeira 
Reunião do primeiro 
ano e na última 
Reunião de cada ano, 
o Conselho aprovará 

poderão expressar seu 
voto em tal reunião 
através de carta, 
declaração ou 
mensagem 
encaminhada à 
Companhia, 
anteriormente ou 
durante a realização 
da reunião, por fax, 
telex, correio 
eletrônico ou qualquer 
outro meio eletrônico 
ou tecnologicamente 
disponível. O 
Conselheiro, agindo 
conforme disposto 
neste parágrafo, será 
considerado presente 
à reunião, e seu voto 
será considerado 
válido para todos os 
efeitos legais, e 
incorporado à ata da 
referida reunião, bem 
como arquivado na 
sede da Companhia. 

Parágrafo 6º - O 
Conselho deliberará 
por maioria de votos, 
cabendo ao seu 
Presidente, além do 
voto normal, o voto de 
qualidade no caso de 
empate nas 
deliberações. 
 
Parágrafo 7º - No caso 
de impedimento 
temporário do 
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as datas das Reuniões 
ordinárias do primeiro 
ano e dos anos 
seguintes. Em 
qualquer hipótese, as 
convocações para cada 
uma das Reuniões 
serão feitas e 
endereçadas pelo 
Presidente do 
Conselho, ou pelo 
Conselheiro que 
convocar, com 
antecedência mínima 
de 10 (dez) dias, 
devendo constar de tal 
comunicação, 
obrigatoriamente, a 
pauta dos assuntos 
que serão discutidos e 
votados na Reunião. 
 
Parágrafo 10 - As 
Reuniões do Conselho 
serão realizadas na 
sede da Sociedade, a 
menos que outro local 
seja escolhido pela 
maioria dos membros 
do Conselho, na 
Reunião anterior. 
 

Presidente, poderá ele 
próprio designar outro 
Conselheiro para 
substituí-lo e no caso 
de vaga definitiva, os 
membros escolherão 
novo Presidente que 
exercerá as funções 
até o final do 
mandato. 
 
Parágrafo 8º - No caso 
de vaga ou 
impedimento definitivo 
de qualquer 
Conselheiro, caberá ao 
Conselho de 
Administração 
designar o substituto 
dentre os acionistas 
residentes no País, o 
qual completará o 
mandato do 
Conselheiro 
substituído. 
 
Parágrafo 9º - O 
Conselho de 
Administração se 
reunirá, 
ordinariamente, a 
cada 6 (seis) meses e, 
extraordinariamente, 
mediante convocação 
do seu Presidente ou 
de qualquer dos seus 
membros. Na primeira 
Reunião do primeiro 
ano e na última 
Reunião de cada ano, 
o Conselho aprovará 
as datas das Reuniões 
ordinárias do primeiro 
ano e dos anos 
seguintes. Em 
qualquer hipótese, as 
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convocações para cada 
uma das Reuniões 
serão feitas e 
endereçadas pelo 
Presidente do 
Conselho, ou pelo 
Conselheiro que 
convocar, com 
antecedência mínima 
de 10 (dez) dias, 
devendo constar de tal 
comunicação, 
obrigatoriamente, a 
pauta dos assuntos 
que serão discutidos e 
votados na Reunião. 
 
Parágrafo 10 - As 
Reuniões do Conselho 
serão realizadas na 
sede da Sociedade, a 
menos que outro local 
seja escolhido pela 
maioria dos membros 
do Conselho, na 
Reunião anterior. 
 

ARTIGO 16 - O 
Conselho Fiscal, 
quando em 
funcionamento, será 
composto por 03 (três) 
membros efetivos e 
igual número de 
suplentes, eleitos pela 
Assembleia Geral 
entre pessoas 
naturais, residentes e 
domiciliadas no País e 
possuidoras das 
exigências contidas no 
artigo 162 da Lei nº 
6.404 de 15 de 
dezembro de 1976, 
podendo ser reeleitos 
em conjunto ou 

ARTIGO 16 - O 
Conselho Fiscal, 
quando em 
funcionamento, será 
composto por 03 (três) 
membros efetivos e 
igual número de 
suplentes, eleitos pela 
Assembleia Geral 
entre pessoas 
naturais, residentes e 
domiciliadas no País e 
possuidoras das 
exigências contidas no 
artigo 162 da Lei nº 
6.404 de 15 de 
dezembro de 1976, 
podendo ser reeleitos 
em conjunto ou 

Adoção da realização 
de reunião do 
Conselho Fiscal 
através 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 
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separadamente. 
 
 

separadamente. 
Parágrafo Único - As 
reuniões do Conselho 
Fiscal poderão ser 
realizadas através de 
teleconferência, 
videoconferência ou 
qualquer outro meio 
eletrônico ou 
tecnologicamente 
disponível. Os 
membros do Conselho 
poderão expressar seu 
voto em tal reunião 
através de carta, 
declaração ou 
mensagem 
encaminhada à 
Companhia, 
anteriormente ou 
durante a realização 
da reunião, por fax, 
telex, correio 
eletrônico ou qualquer 
outro meio eletrônico 
ou tecnologicamente 
disponível. O 
Conselheiro, agindo 
conforme disposto 
neste parágrafo, será 
considerado presente 
à reunião, e seu voto 
será considerado 
válido para todos os 
efeitos legais, e 
incorporado à ata da 
referida reunião, bem 
como arquivado na 
sede da Companhia. 
 
 

membros. 

 
 
 
 

 


