BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE

1.

ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e oito dias do mês de abril de 2017, às 11h00, na sede

social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da

Companhia, estando presentes na reunião, presencialmente ou via teleconferência, nos termos
do artigo 11, §3º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Roberto Bocchino Ferrari, Paulo
Remy Gillet Neto, Rubens Cardoso da Silva, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo e Luiz Carlos da
Silva Cantídio Júnior. (“Conselheiros”).
3.

MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Roberto Bocchino Ferrari; que

convidou a mim Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.
4.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre: (i) eleição da Diretoria; (ii) aprovação da

Política de Indicação dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria
Estatutária da Companhia; e (iii) aprovação da Política de Transações Entre Partes
Relacionadas da Companhia.
5.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião e após discutida a matéria constante da Ordem do

Dia, os Conselheiros, tomaram as seguintes deliberações:
5.1

DIRETORIA: Aprovou, por unanimidade de votos, a eleição dos seguintes mesmos para

composição da Diretoria da Companhia: (i) Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 35.265.568-0 (SSP/SP),
inscrito no CPF/MF sob o n.º 139.772.102-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041,
Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011, para o cargo de Diretor
Presidente; (ii) Leonardo Leirinha Souza Campos, brasileiro, casado, contador, portador da
cédula de Identidade RG nº 08.553.697-7, Detran - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
021.057.757-64, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP

04543-900, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iii) Nilton Bertuchi,
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.292.880-0 (SSP/SP),
inscrito no CPF/MF sob o n.º 195.514.838-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2041,
Torre D, 14º andar, Complexo JK, Jardim Paulistano, CEP 04543-011, para o cargo de Diretor
sem Designação Específica, todos com mandato até a realização da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018.
5.1.1

Os Diretores ora eleitos e empossados declaram, sob as penas da lei, não estarem

incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade
mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.
5.2

POLÍTICA DE INDICAÇÃO: Aprovou, por unanimidade de votos, a Política de Indicação dos

Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária da
Companhia, na forma do Anexo I da presente ata.
5.3

POLÍTICA DE PARTES RELACIONADAS: Aprovou, por unanimidade de votos, a Política de

Transações Entre Partes Relacionadas da Companhia, na forma do Anexo II da presente ata.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a

lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido
assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de abril de 2017. Assinaturas: Presidente da
Mesa - Sr. Roberto Bocchino Ferrari; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Membros: Srs.
Roberto Bocchino Ferrari, Paulo Remy Gillet Neto, Rubens Cardoso da Silva, Luiz Gonzaga de
Mello Belluzzo e Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior. Certifico, para os devidos fins, que o
presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º
do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

____________________________
ELIZABETH MENDES
Secretária da Mesa

ANEXO I

POLÍTICA DE INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
CONSELHO FISCAL E DIRETORIA ESTATUTÁRIA DA BRASIL PHARMA S.A.

1. OBJETIVO
1.1. A Política de Indicação (“Política”) tem o intuito de estabelecer requisitos mínimos
para indicação de membros ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e à
Diretoria Estatutária (“Cargos Elegíveis”) da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”)
2. APROVAÇÃO
2.1. A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia
em 28 de abril de 2017.
3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Política estará vigente a partir da data de sua aprovação pelo Conselho
de Administração da Companhia.
4. PRINCÍPIOS E REGRAS
4.1. A indicação dos membros aos Cargos Elegíveis deverá observar o disposto no
Estatuto Social da Companhia, no Código de Ética e Conduta da Companhia, no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado emitido pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Regulamento do Novo Mercado”), bem
como na legislação vigente, de forma a preservar os interesses dos acionistas e do
mercado.
4.2. Os indicados aos Cargos Elegíveis deverão ser profissionais altamente
qualificados, com notável experiência profissional, técnica e acadêmica, com
reputação ilibada, com ao menos 5 (cinco) anos em cargos de direção ou gerência
em empresas ou grupos de grande porte.
4.3. O cargo de membro independente do Conselho de Administração deverá observar
as previsões do Regulamento do Novo Mercado, as quais: (i) não ter qualquer
vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser acionista
controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter
sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao
acionista controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor da Companhia, do acionista controlador ou de
sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador,
direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que
implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou
produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi)
não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela
relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação
no capital estão excluídos desta restrição).
4.4. Neste mesmo sentido, a composição do Conselho de Administração deverá
respeitar a quantidade mínima de 5 (cinco) membros, sendo, no mínimo, 20%
(vinte por cento) destes, conselheiro independente.
4.5. É recomendável que o Conselho de Administração tenha em sua composição
profissionais com experiência em temas diversificados.

5. PROCESSO DE INDICAÇÃO DOS CARGOS ELEGÍVEIS
5.1. Processo de Indicação do Conselho de Administração: Respeitada a legislação
vigente, os acionistas podem indicar membros para compor o Conselho de
Administração quando houver cargos vagos, ou, com ao menos 45 (quarenta e
cinco) dias antes da data prevista para realização da Assembleia Geral Ordinária
do ano vigente, permitindo sua análise e possível inclusão na proposta da
administração.
5.2. Quando as indicações aos Cargos Elegíveis acontecerem após o período indicado
no item 5.1, a solicitação de inclusão de candidato será divulgada ao mercado ou
na própria Assembleia Geral, caso não haja tempo hábil para divulgação.
5.3. Quando em decorrência da observância do percentual referido no item 4.4 resultar
número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o
número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a
0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5
(cinco décimos).
5.4. Processo de Indicação do Conselho Fiscal: Respeitada a legislação vigente, os
acionistas poderão solicitar a instalação do Conselho Fiscal em Assembleia Geral
e, quando instalado e com cargos vagos, indicar membros à sua complementação.
5.5. Processo de Indicação da Diretoria Estatutária: O Conselho de Administração
deverá indicar para a composição da Diretoria Estatutária profissionais que, além
de atender os requisitos do item 4, possuam a habilidade de harmonizar os
interesses da Companhia, acionistas, gestores e colaboradores, tendo como base
a legalidade e a ética.
5.6. A Diretoria deverá ser composta, necessariamente, por um Diretor Presidente e um
Diretor de Relações com Investidores, sendo os demais membros eleitos como
diretores sem designação específica, sem prejuízo de alterações estatutárias
posteriores à data de aprovação da presente Política.
5.7. Os membros dos Cargos Elegíveis poderão ser reeleitos, sendo considerado seu
desempenho, experiência e assiduidade nas reuniões durante o mandato anterior.
5.8. Todos os membros dos Cargos Elegíveis, caso devidamente eleitos, deverão
assinar o respectivo termo de posse, aderir ao Termo de Anuência do Novo
Mercado da BM&Bovespa, realizar a declaração nos termos da Instrução nº 367 da
Comissão de Valores Mobiliários e aderir às Políticas de Negociação e Divulgação
da Companhia.

ANEXO II

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS DA BRASIL PHARMA
S.A.

1. OBJETIVO
1.1. A Política de Transações entre Partes Relacionadas (“Política”) tem o intuito de
estabelecer procedimentos a serem observados nos negócios da Brasil Pharma
S.A. (“Companhia”) que envolvam partes relacionadas, bem como em outras
situações que envolvam potencial conflito de interesses, visando a transparência
perante os acionistas, investidores e ao mercado em geral.
1.2. Esta Política tem como base o estatuto social e Código de Ética e Conduta da
Companhia, o Regulamento de Listagem do Novo Mercado emitido pela
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, as normas
emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), bem como nas melhores
práticas de Governança Corporativa.
2. APROVAÇÃO
2.1. A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia
em 28 de abril de 2017.
3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Política estará vigente a partir da data de sua aprovação pelo Conselho
de Administração da Companhia.
4. ABRANGÊNCIA
4.1. A Política deverá ser observada pelos acionistas participantes direta ou
indiretamente do bloco de controle, sociedades controladas diretas ou indiretas,
administradores e seus parentes até 2º grau e colaboradores da Companhia.
5. DEFINIÇÕES
5.1. Partes Relacionadas: São consideradas Partes Relacionadas as pessoas físicas
ou jurídicas com as quais a Companhia tenha possibilidade de contratar em
condições que não sejam comutativas às de mercado ou independentes.
5.2. Transações: Para fins da Política, transações incluem, entre outros, (a) compra e
venda de bens, propriedades e outros ativos; (b) prestação ou recebimento de
serviços; (c) arrendamentos; (d) transferência de bens, direitos e obrigações; (e)
transferências de natureza financeira; (f) fornecimento de garantias, avais ou
fianças; (g) assunção de compromissos; (h) liquidação de passivos; e (i) concessão
de comodato de bens móveis ou imóveis de qualquer natureza.
5.3. Condições de Mercado: São as condições observadas durante uma negociação,
entre elas, competitividade – preços e condições compatíveis com os praticados no
mercado; e conformidade – aderência aos termos e responsabilidades contratuais
praticados pela Companhia.
5.4. Conflito de Interesses: Surge quando um terceiro contratando ou mantendo
negócio com a Companhia não esteja em situação de independência em relação à
matéria em discussão e possa influenciar ou fazer com que a Companhia tome
decisões motivadas por interesses distintos daqueles que sejam de seu melhor
interesse e de seus acionistas.
5.5. Acionista Relevante: Acionistas que detenham participação igual ou superior a 5%
do capital social da Companhia.

6. REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES
RELACIONADAS
6.1. Caberá ao Conselho de Administração da Companhia a aprovação e fiscalização
das Transações entre Partes Relacionadas, bem como avaliar potenciais conflitos
de interesses entre os administradores e acionistas relevantes da Companhia.
6.2. O Conselho de Administração deverá aprovar qualquer Transação entre Partes
Relacionadas, independentemente do valor envolvido.
6.3. Todas as Transações entre Partes Relacionadas deverão ser celebradas por
escrito, especificando suas principais características e condições, tais como
valores, prazos, direitos e deveres.
6.4. As Transações entre Partes Relacionadas devem ser firmadas de acordo com as
condições de mercado, com parâmetros equitativos, nos mesmos moldes em que
são firmados os demais contratos da Companhia.
6.5. Quando a Transação entre Partes Relacionadas suscitar conflito de interesses,
este deverá ser invocado pela parte que lhe der causa ou por qualquer terceiro que
tiver conhecimento, tão logo o conflito se verifique ou tenha ciência.
6.6. A administração da Companhia deverá respeitar as regras para Transações entre
Partes Relacionadas, devendo o eventual membro impedido se abster de qualquer
influência ou aprovação da Transação, podendo participar de discussões somente
com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a operação e partes envolvidas.
6.7. As transações realizadas entre a Companhia e suas controladas não são
consideradas Transações entre Partes Relacionadas.
7. PENALIDADES
7.1. Caso haja qualquer violação dos termos da presente Política, será examinado pelo
Conselho de Administração, que adotará as medidas cabíveis.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A Companhia, em consonância com as regras do Regulamento do Novo Mercado
e Instrução CVM nº 480/09, divulga detalhes de suas Transações entre Partes
Relacionadas em seu Formulário de Referência e demonstrações contábeis
periódicas, disponibilizados no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e site da
Companhia (http://ri.brasilpharma.com.br/).

