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FATO RELEVANTE 
 

ATOMPAR INFORMA SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
 

A ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), zelando pela transparência e pelo compromisso de estar 

alinhada com os interesses de todos os acionistas e do mercado em 

geral, vêm a público informar sobre as atualizações e andamentos no 

processo de Recuperação Judicial.  

 

No dia 09/06/2016 foi publicado o acordão no qual a 1ª câmara 

reservada de direito empresarial manteve a Atom Participações (nova 

denominação de Inepar Telecom) em processo de recuperação judicial 

no polo ativo da ex-controladora Inepar Indústria e Construções. 

 

No dia 16/06/2016 a Companhia protocolou os Embargos de 

Declaração que visam, principalmente: 

 

1- Proteger os acionistas e seus direitos;  

2- Alertar a câmara sobre o equívoco ocorrido; 

3- Corrigir o resultado do último julgamento; 

 

Estamos muito seguros e respaldados quanto a esse equívoco, e 

acreditamos que há grandes chances de reversão neste tribunal.  

Caso ela não ocorra, já há bases legais para recorrer ao STJ (Superior 

Tribunal de Justiça), no qual em casos como esses há grande velocidade 

para resolução. 

 

Quanto ao prazo, entendemos que os embargos de declaração devem 

ser julgados no começo de Julho. 

Estamos muito confiantes e comprometidos para que essa situação 

possa ser resolvida o mais breve possível.  

 

 



 

 

A Companhia informa ainda que além de todas as medidas já tomadas, 

está estudando alternativas para acelerar o processo e tão logo venha a 

desenvolver alguma, informará o mercado imediatamente. 

 

Informamos ainda que a controladora da Companhia (WHPH 

Participações) está trabalhando arduamente para resolução do caso e 

não medirá esforços para sua solução.  

 

Firmamos mais uma vez nosso compromisso de transparência com 

todos os acionistas e com o mercado em geral e confirmar que não 

paramos com o projeto.  

 

“Não existe obstáculo quando se tem vontade”.  

 

#SOMOSATOM  

 

Agradecemos a confiança de todos mais uma vez. 

 

 

Sorocaba, 21 de Junho de 2016. 
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Ana Carolina Paifer 
Diretora de Relações com Investidores 

 


