BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
COMUNICADO AO MERCADO
BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade
anônima registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos
Pinheiros, nº 498, Pinheiros, CEP 05422-902, com seus atos constitutivos registrados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.374.797, inscrita no CNPJ sob
o n.º 11.395.624/0001-71 (“Companhia”) vem, em atenção ao disposto no § 4º do art. 157 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instrução CVM n.º 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade aos fatos relevantes divulgados pela
Companhia em 9 de janeiro de 2018, 27 de novembro de 2018, 10 de janeiro de 2019, 21 de
janeiro de 2019, 8 de fevereiro de 2019, 14 de fevereiro de 2019 e 1º de março de 2019, e aos
comunicados ao mercado divulgados em 17 de setembro de 2018, 27 de setembro de 2018, 28
de setembro de 2018, 28 de janeiro de 2019 e 7 de fevereiro de 2019, informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Conforme divulgado ao mercado por meio do Fato Relevante publicado em 1º de
março de 2019, no último dia 28 de fevereiro a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 201886661.2019.8.26.0000, concedeu efeito suspensivo a agravo interposto contra a decisão judicial, de
27 de novembro de 2018, que homologou o plano de recuperação judicial da Companhia
(“Plano de Recuperação”).
Como esclarecido na ocasião, com a concessão de efeito suspensivo àquele agravo, a
decisão homologatória do Plano de Recuperação, que autorizava a administração da
Companhia a adotar as medidas previstas no Plano de Recuperação, teve seus efeitos
suspensos.
Na prática, assim, em virtude da decisão de 28 de fevereiro de 2019, desde então se
encontram suspensos os procedimentos em curso no âmbito da recuperação judicial da
Companhia, dentre os quais a alienação, por meio de certame público de concorrência, da rede
de drogarias “Farmais”.
Em complemento ao Fato Relevante de 1º de março de 2019, a Companhia informa
ter tomado conhecimento de que, em novas decisões proferidas em 12 de março de 2019, a 1ª

Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
concedeu efeitos suspensivos também a outros 5 (cinco) agravos de instrumento interpostos
contra a decisão homologatória do Plano de Recuperação.
A administração da Companhia salienta que a 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda não se pronunciou sobre o
mérito dos agravos de instrumento acima referidos, tampouco sobre o mérito do agravo de
instrumento referido no Fato Relevante de 1º de março de 2019. Não obstante, haja vista a
concessão dos efeitos suspensivos aos agravos, a decisão homologatória do Plano de
Recuperação permanecerá suspensa, em princípio, até a apreciação do mérito de tais recursos.
Destaca-se ainda que, em termos práticos, as novas decisões proferidas não afetam o
curso atual das medidas previstas no Plano de Recuperação que, como acima mencionado, já se
encontram suspensas desde a decisão de 28 de fevereiro de 2019.
A administração da Companhia reitera que está avaliando o teor das decisões, assim
como as eventuais medidas cabíveis com vistas à retomada do Plano de Recuperação.
A Companhia reforça seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui tratados e de qualquer outro
assunto de interesse do mercado.
São Paulo, 14 de março de 2019.
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