
MARCELO TOSTES

Processo 77/1979/021/2015

Auto de Infração n' 4866912015

Infração em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passam a expor:

'I'\Tal4teCJ'? ~
SUPiW'\ CEN\EJlLME11\O~LIi i ~:, 'Oh \,protoco,o,n.~:can7:!A~~i
Res~onsave\.__o --"'-'i'

I

NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., pessL juridica de, I
direito privado, inscrita no CNPJ sob o na 16.921.603/0001-66, com sede ra Av. C, nO

1413, Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, CEP 39.404-004, vem,

respeitosamente perante V.5a., por meio de seus advogados abaixb assinados

(procuração anexa Doc. 1), apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, Ino Auto de
i

I - Tempestividade

I
1. Considerando que o Recorrente tomou conhecimento do indeferimento da

Defesa Administrativa, referente ao Auto de Infração nO 48669, na d1ta de seu
I

recebimento, qual seja, dia 09/fev.l17 e conforme dispõe artigo 43 do Decreto; Estadual nO

44.844/2008, concede o prazo de 30 (trinta) dia para interpOSIção do RecurJo, portanto,

tempestivo o presente Recurso. . I
i

11- Dos Fatos I
2. Faz-se aqui a cronologia dos fatos e acontecimentos que CUlmiharam, com

a devida vênia, na aplicação equivocada de penalidade à NOVO NORDISK RRODUÇÃO

FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, - ora Recorrente,

3. De modo a exercer sua atividade sem qualquer impedimento legal, a

Recorrente possui Certificado de Out ga de Portaria nO 01757/2008, com ven6imento em
I

01/out./13, tendo sido formalizad te p~mente seu pedido de Renovação de Outorga,

conforme processo n' 08389/2013, ~ I
,
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5.

seu

utilizar hídricos,

6. No dia 03 de agosto de 2015, o Recorrenterecebeu o Ofício nO 1.093/2015,,
DAT/SUPRAM NM, lavrando o Auto de Infração n' 48669/2015 em epígraf (Doc. 3), com

a seguinte descrição:

Extrair água subterrânea riem a devida outorga ou em

desconformidade com a mesma.

7. O Auto de Infração em epígrafe, teve seu embasament legal conforme,
Decreto nO 44.844/2008, no seu art. 84 - Anexo II - Código 213. l

I
"Art. 84. Constituem infrações às normas de utilização de recursos

hídricos superficiais ou subterrâneos, as tipificadas ~o knexo Ir.

ANEXO 1/ I
(a que se refere o al1. 83 do Decreto nO 44.844, de: 25 de junho de

2008.)

8. Aos 21/ago./15, inconform~ com a

Defesa Administrativa junto a este r. órgão. ~ ~

213I Código
, __ O ------ - f
Descrição da Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em

Infração ' desconformidade com a mesma. i
Classificação Grave I

IPenalldade--~- Multa s;mPle~_ _ .. __ _ '. .~ - ----1t
Outras Cominações A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente

com as seguintes penalidades: 1.Embargo ou suipehsão de obras

ou atividades 24 Pena restritiva de direito (CancelahJJnto da Poltaria

,de Outorga). ~b-_. __ -_._--~-+- ---
O embargo ou suspenstlo ntio pOderá Nplicado nos:ca os de usos

prioritários (consumo humano e dessedentação de ~ni ais).,

'"""" '"'><" ~-~~-,
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10. Diante dos fatos decorridos, tal medida não deve prosperar, pelos

fundamentos abaixo apresentados.

111- PRELIMINARES

111-1- Ausência de critério para fixação do valor da infração

11. Foi aplicada pela Supram NM multa no valor de R$ 22.53g,~8 (vinte e dois

mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), sem, contudo, observar os

critérios de valoração mínimos previstos na norma tipificadora.

12. O Decreto 44.844/2008 define como mínimo legal para ultas simples

aplicáveis a empreendimentos que se enquadram no Anexo I e 11o valo de R$ 50,00

(cinquenta reais) e, no máximo, R$ 50.000,000,00 (cinquenta milhões de reals).
I13. De acordo com a nanna, em se tratando de empreendimento de porte

grande, a norma especifica os valores conforme seu Anexo 11,vejamos:

~~~--- -----------------+~

1.000,00 5.001,00

_._--~~---_.-.
Reincidência 13.666.67

Genérica

;
---------~-I~-.
11.667,00 38.333,67

Grave
,-----
'Sem

Reincidência

Pequeno Médio Grande

15.001,00

~~,
. Reincidência

Específica

5.000,00 15.000,00 50.000,00

14. Observa-se que a multa aplicada à Recorrente é muito SU erior ao valor

mínimo. Percebe-se que a aplicação da multa simples no valor de R$ 22.~39,58 (vinte e ~/

dois mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) loi no mínimo

desproporcional, vez que a autuação não respeitou a norma aplicada e ~em levou em

consideração que o Recorrente não '\Ireu em qualquer tipo de reincidenL perante ao
órgão. Senão vejamos o art. 66, inc. I: ~ W



(i

da respectiva faixa. (Grifos)

. ,
•

Art. 66. Para fins da frxaçào do valor da multa a que se referem 'os íarts. 60, 61,
e 70 deverão ser levados em consideração os antecedeptss do infrator, do

empreendimento ou instalação relacionados à infração, quant~ ao cumprimento da

legislação ambiental estadual, observados os seguintes critériOSj I
I. se não houver reincidência, o valor base da multa será fixado no valor mínimo

I
I

I
15. Necessário ressaltar ainda que em momento algum fora :respeitado o fato

de a Recorrida ter a seu favor a atenuante, conforme art. 68, I, e, vejamo~: 1

Art, 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas circun~tá1ci8S atenuantes e

agravantes, conforme o que se segue: ,
I-atenuantes t !
:) )a colaboração do mfrator com os órgãos ambientais na sJlu ão dos problemas

adVindos de sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da uNa em até trinta

por centei (Grifos) ! I
16. Destarte, é nítida a omissão por parte do Agente Fiscali~a9or no Auto de

Infração em epígrafe, uma vez que não foi respeitada a ocorrência de aténuantes e do

fato de não ser reincidente no momento da lavratura do Auto de Fiscálização, já que a

Recorrida ao ter ciência do fato no qual está sendo imputada, ,ag'iu e reaIiZou/'
, I

imediatamente todas as medidas necessárias de modo a sanar o pr~blema que veio

a ocorrer de maneira isolada, pois a Recorrida sempre teve o intuito dei se manter em

conformidade ambiental perante todos os órgãos fiscalizadores, sejam fJdJrais, estaduais. I
e municipais. I,

17. O fato da Recorrente não ser reincidente, ter a seu favor atenuantes, como

ter sanado de imediato as irregularidades ora ocorridas, não foram em: nromento algum

avaliadas pelo órgão ambiental em referência, sendo que o modo de fixaÇão no valor da

:~~: :~:i~ã:X:~:::::::,t~a discricionanedade e arbitrariedade do a;ei"te da Supram

18. Diante dessas circunstâncias, a jUrisprudênCia firmou one~t ção no sentido

de que a impOSição de multa em limite supenor ao mínimo, sem I in icar qualquer

Circunstância que justifique o seu aumento, é ilegal:

"AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO, AUTO DE INFRAÇÃO. !APLICAÇÃO DE

MULTA. IRREGULARIDADE SANADA. VALOR EXARCEB~Do. AUS~NCIAV

DE JUSTIFICATIVA PLAUslvEL ,. A irregularidade er~jadora jj!: ~
I
,
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,

obsetvar os limites estabelecidos em lei contendo em s a motiva ão a

exposição das razões que levaram a adoção da medida. sendo que

consoante o disposto no art. 44 do Decreto nO 3.179/99 a mJ~ta seria aplicada
,

no valor mínimo de R$500,OO (quinhentos reais) e máximo de FS1O,OOO.OOO,oo
(dez milhões de reais). 3. A dosimetria da pena pecuniária se deu,

excessivamente acima do mínimo, sem justificativa para !tanto, como era

de rigor, visto que imprescindível a motivação para fixáHa em nível tão

elevado mesmo porque os documentos acostados nos aulçs não permitem

verificar as condições objetivas para sua imposição em tal montante, o que

conduz à sua ilicitude. Dessa forma. para arbitramento da multa, no caso dos
!

autos em valor acima do minimo, devia a autoridade que a lmp6s justifICar o

exagerado montante de acordo com os aspectos previstos n~ norma legal, o

que não foi observado. 4. Apelação do lBAMA improvida.»

(AC 200533000236585, DESEMBARGADORA FEDERAL SEl!ENE MARIA DE

ALMEIDA, TRF1 • QUINTA TURMA, 09/04/2010). (Grifos.) I
19. Ainda neste sentido, é o entendimento do no Egrégio Tribunal de Justiça de

Minas Gerais decidiu aos 19/abri.l16, se não vejamos:

EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA - PRELIMINARES ARGUIDAS - MATêRIAS IMERITÓRIAS -

AVERBAÇÃO AREA DE RESERVA LEGAL - MATRICULAI DO IMÓVEL -

SUPERVENiêNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - MAkuTENÇAO DA

DBRIGAÇAO ASSUMIDA - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇAo ~OCADASTRO

AMBIENTAL RURAL - OBTENÇÃO DO UCENClAMENTO AMBlENTAL OU

DA OUTORGA PARA USO DE RECURSOS H/DRICOS -iOBRIGAÇÓES
CUMPRlDAS DE FORMA INTEMPESTIVA - REDUÇA DA MULTA

- IAPLICADA PRINCIPIOS DA RAZOABILI[)ADE E DA

PROPORCIONALIDADE.

- Subsiste, na novel,iegislação, tanto a obrigação de instituição de reserva

legal, como a de sua averbação na matricula do imóvel rurJ/, enquanto não

efetivado seu registro no CAR. A legisiação atual continha obrigando o
proprietário a manter e, eventualmente, recompor a traça0 da propriedade

reservada por lei.

- No direito ambiental, deve ser cumprido o dever de progress' idade, por meio

da adoção de medidas legislativas e administrativas qu objetivem uV
aprimoramentono que diz respeito aos direitos sOCioambient~is;pOrla~, O)



inequivocamente, uma vedação no sentido de não se

destinadas à proteção ambiental já existentes.

• A multa aplicada pelo descumprimento das obrig~ções deve ser

reduzida para patamar razoável e proporcional, a fim ~e que não seja

obstado o próprio cumprimento da obrigação ambiental pnncipal.

Prpcesso: Apelaçolio Cive/ 0140198-96.2014.8.13.0701 (1) Des.(a) Ana PaUla CaiJeeta4-
CAMARA C/VEL- TJMG

20. Mesmo que no caso em apreço fosse possível a aplicação de sanção acima

do valor mínimo, o que se admite apenas por hipótese, demandaria, por pa~e do órgão, a

devida fundamentação, pois o simples fato de se impor uma infração, Jem indicar os

elementos de sua convicção, embasados em fundamentações legais que comprovem a

autoria e materialidade da conduta, não tem o condão de im utar infra ão ai uma. Deve-se

ter a penalidade amparada em perícias, laudos e até mesmo fotos que comprovem a

suposta sanção do infrator.

21. A doutrina é unânime neste sentido, conforme se

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS' :

verifica
I
na lição de

"As sanções devem guardar proporção com a finalidade bus?ada. O excesso

deve ser evitado e, em caso de exacerbação, o Judiciárió reconhecerá a
,

ilegalidade e a inconstitucionalidade da punição, A aplicação ,de multa acima,
do mínimo, para o gue a lei preveja existência de agravantes. deverá ser

claramente demonstrada sob pena de nulidade da sanção"J (Grifas.)

22. Ante o exposto, evidente e cristalina a falta de razoabilidaJ por parte do

agente fiscalizador, uma vez que não foram consideradas as diretrizes ~ssenciais do

Direito Administrativo e da norma tipificadora, devendo assim o Auto ~e Infração e

consequentemente a multa serem anulados. Vejamos o que o Decret 44.844/2008,

especifica sobre a razoabilidade que deverá o órgão sancionador respeitar:

Arl. 81. Lavrado o auto de infração, o mesmo será revisto ela autoridade

competente, para a verificação da legalidade, I razoabilidade. V
____________ proporc-ona/ldade, e dos demms criténos estabelecidos nesle dapllulo (16"
1-FREITAS, Vladurur Passos de (Org) Direito AmbIental em Evoluçào, v 2,8 relmpr. CuntIba Juruâ. fOlO, p 34

,



23. Caso assim não entendam, o que faz em atenção ao

Eventualidade, que a multa seja reduzida para seu mínimo legal por não hav r qualquer

justificativa que indique valor superior ao mínimo, uma vez que não aplicáveis aJravantes e

cabíveis atenuantes.

IV. MÉRITO

IV.! DA INOCORRÉNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE

24. Primeiramente, importante tecer algumas informações.

25. A Recorrente sempre zelou pela preservação do meío ambientei e práticas
. t'

sustentáveis, razão pela qual a mesma possui certificação ISO 14001/2004 (Doc. 4),

objetivando obter um desempenho ambiental correto e sustentável.

26. Hoje a Recorrente possui instituída sua Política Ambiental, com fbjetivos e

processos necessários para atingir os resultados ambientais ora traçados, atestando assim

sua responsabilidade ambiental de suas atividades. I
27. Importante destacar que a certificação ISO 14001 promov~ diversas

melhorias internas nas empresas e organizações em termos de funcionamento, reutilização

de materiais, manuseio e reciclagem de resíduos, otimização do uso de enerJia, dentre

outros.

28. Para a obtenção e manutenção da Certificação, a Recorrente é submetida

periodicamente a auditorias ambientais por parte da empresa certificadoraJ trazendo

inúmeros benefícios ambientais para a empresa e a sociedade. Para a obtenção e

manutenção da Certificação é verificado o cumprimento imprescindível de reqUiSiios como:

>- Cumpdmento da Legislação Ambiental;

>- Diagnóstico atualizado dos aspectos e impactos ambientais da atívidade;

>- Procedimentos padrões e planos de ação para eliminar e diminuir bs impactos

ambientais;

>- Treinar e qualificar seus colaboradores.

29. Conforme este breve relato, fácil de concluir que a suposta' Infração

imputada à Recorrida não gerou qualquer impacto negativo ao Meio Ambiente,1 uma vez /

que todas as medidas de controle, mitigação e compensação sempre foram e continuam

send0t7{7~' OjJu_e_ocorre.uJoj.um.fa!~~olado, confomnedisccrreremos nd tópico a.

seguir ~ [7'./ I
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I I
I

IV.II PRINCípIO DA BOA-FÉ

30. Um dos princípios fundamentais do Direito Administrativo é o da boa-fé
I

objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta entre Administração e

Administrado. No entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito, eçoando por

todo o ordenamento jurídico. I
31. No caso em tela, a autoridade administrativa foi imputada por uJxtrair água

subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma".

32. Conforme informado no tópico anterior, a Recorrente sempre se pautou na

responsabilidade ambiental na execução de sua atividade, o que ocorreu fpi um fato

isolado o qual não deve ser atnbuído à Recorrente. I
33. Não há que se Imputar a autoria da Infração à Recorrente. Destaca-se que

a extração da água acima da vazão concebida em sua Outorga ocorreJ por uma

eventualidade em razão da manutenção periódica de seu hidrômetro, o que adarretou na /,
elevação da potência da bomba. Tal ocorrência foi inclusive registrada no $istema de

Controle Ambiental da e pela própria Recorrida. Claro é que não houve dolo da ~ecorrente.

34. Ademais, após a ciência do fato, a Recorrida promoveu imediat~mente as

correções necessárias de modo a sanar o problema. Foram instalados uma válvula na/'-

bomba e um lacre para regulagem da mesma, o que prontamente saneou o problema,

mantendo-se estável a captação dentro dos limites legais estabelecidos em sua portaria de

Outorga. i
,

35. Neste sentido, toma-se evidente a boa fé por parte da Recorrida Neste

sentido, corroborando com tal entendimento do STF, veJamos' I
{. .} considerando que não houve modificação no contexto at/co e nem

mudança legislativa, mas sobreveio uma alteração suJstanciaf no
I

entendimento do STF sobre a matéria. possivelmente em face de sua

nova composição, entendo ser conveniente evitar que ~m câmbio

abrupto de rumos acarrete prejuízos aos jurisdicionados qJe pautaram

suas ações pelo entendimento pretoriano até agora dominahte.

Isso, sob'eludo, em respeno ao principio da ,egumnça ju4ca que, no

dizer de Celso Antonio Bandeira de Mello, tem por escopo "eVffav

alterações surpreendentes que instabilizem a sitJaçao dos

I~
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administrados bem como minorar os efeitos traumáticos ue re 's p..' '?

de novas disposições jurídicas que alcançaram situações Jm curso".

Não se propugna com isso, é evidente, a cristalização da jJrisprudênCia

ou a paralisia da atNidade legislativa, pois as decisões jtdiciaiS e as

leis não podem ficar alheias à evolução social e ao devir ~jst6riCO. Não

se pode olvidar, contudo, que cumpre, como sabiamentb apontou a
Ministra Carmen Lucia... conferir "segurança" ao J,ocesso de

transformação.

Por estas razões entendo que convém emprestar-se efeitos

prospectivos as decisões em tela, sob pena de impor-se pbsados ônus

aos contribuintes que se fiaram na tendência jUriSprUdenbial indicada

nas decis6es anteriores desta Corte sobre o tema, cdm todas as

consequéncias negativas que isso acarretará nos p/anos ~conómico e

social. (...)

(Voto slquesMo de ordem. Ministro Ricardo Lewandowski)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 370,682-9 SANTA CATARINA - MIN. GIl!MA.R MENDES

- Tribunal PlerlO - 06/ou1J2010 I
36. Caso assim não entendam, o que faz em atenção ao Princípio da

Eventualidade, que a multa seja reduzida para seu mínimo legal por não haver bgravantes
I

e, pela razão da Recorrida não ser reincidente, que seja aplicada o desconto de '30% (trinta

por cento).

v - DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS

37. Tendo em vista todo o exposto, constado o real interesse de ~ Recorrida

manter-se em conformidade ambiental perante aos órgãos fiscalizadores, vem r~querer:

I - A admissão do presente Recurso com o cancelamento Jo Auto de
I

Infração n° 48669, uma vez que exaustivamente comprovada a: boa-fé e a

politica interna da empresa, pautada sempre na sust~ntabmdade,,
ambiental, bem como não ter havido qualquer tipo de rano elou

degradação ao meio ambiente;

II - seja desconsiderado qualquer tipo de aplicação ~e sanção

administrativa à Recorrida e, sucessivamente, o que se ~dmite por

eventualidade, seja aplicada e~bstitUiÇãO apenas e tão somente a

penalidade de advertência escrita; ~ 1)-/
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111 -

desconto de 30% (trinta por cento).

IV - requer, por fim que, sejam os advogados abaixp I assinados

cadastrados de acordo com o endereço na nota de rodapé de~ta petição,

onde constam os dados da unidade Belo Horizonte, pa~ fins de

recebimento de todos os atos ocorridos e praticados no dlcorrer do

procedimento administrativo, assim como eventuais inti~ações e

notificações, sob pena de nulidade. !

Neste termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 08 de março de 2017.

~DA

OAB/MG 74.175

MARIANA DE CARVALHO BACIL

OAB/MG 139. 544

MARIANA MARQUES CARDOSO DE

OLIVEIRA

OAB/MG 152.028

I

VINicIUS FRANCISCO DE CARVALl

PORTO I
OAB/MG 76.938

BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA



Doc. 1- Procuração.



PROCURACÃO

Pelo presente instrumento de procuração, NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMAc::ÉUTICA DO,
BRASIL LTDAo/ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJsob o na 16.921.602/0001-

66, com sede na Av. C, n, 1413, Distrito Industrial, Município de Montes claros/1G,' neste ato
legalmente representada pelo SR. MARCELO ZUCULIM JUNIOR, inscrito I no CPF nO

706.359.278-53, nos termos de seu contrato social pelos infra-assinados, nomeia e l!onstitui seus

bastantes procuradores os advogados MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIAl inscrito na

OAB/MG sob o nO 63.440, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, inscrith na OAB/MG

sob o nO 108.112, DANILO FERNANDEZ MIRANDA, inscrito na OAB/MJ sob o nO

74.175, VINÍCIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO, inscrito na OAB/Mb sob o nO
I

76.938, BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA, inscrito na OAB/MG sob o nO 108.200, MARIANA

DE CARVALHO BACIL, inscrita na OAB/MG sob o nO139.544, MARIANA MARQUEF CARDOSO

DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/MG sob o nO 152.028, BRUNO CUNHA REGar inscrito na

OAB/MG sob o n° 168.348, RAECLARA DRUMMOND RAMOS, inscrita na OAI3/MG sob o nO
I

175.443, WEULER DIAS GOMES, inscrito na OAB/MGsob o nO122.417 e LUANAOE AMORIM

E SILVA ALVES, inscrita na OAB/MG sob o n° 47990-E, brasileirosl residentes e dO+iciliados em

Belo Horizonte/MG, com escritório profissional na Rua Sergipe, nO 1.167, 30' alndar, Bairro

Funcionários, CEP 30.130-171, Belo Horizonte/MG1 os poderes da cláusula "Ad Jbdicia", para

promover a defesa dos meus direitos e interesses em qualquer instância ou tribunhl, podendo,,

ainda, acordar, concordar, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar -termo de

compromisso e substabelecer, praticando tudo o que for necessário para o fiel desbmpenho do

presente mandato, especificamentel para apresentar defesas e recursos em todas ~s instâncias

administrativas, em nome da empresa, referente ao AI-48699/2015 lavrado pela Supram NM

(Superintendência de Regularização Ambiental Norte Minas).

Montes Claros, 02 de Mar 2017.

NOVO NOROISK PROOU - FAR ACÉ~TICA 00 BRASIL LTOA. [

M CELO ZUCU IN JUNIOR

CPF nO 706 S9.27B-S3

RG nO MG - 14.881.407

1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretana de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
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Capa de Processo

Identificação do Processo
Data i
29/07/2016

I Página 1 de 1

Número do Processo Módulo Integrador

J163159562853

MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

Número do Protocolo

706.359.278-53

16/487.985-4

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome
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NIRE 31.206.942.899

Pelo presente instrumento particular. as partes abaixo assinadas:

21" ALTERAÇÃO DO dONTRATO

SOCIAL DE NOV~ ! NORDJSK
PRODUÇÃO FARMACEUTICA DO

I
BRASlL LTOA.____ 1_
CNP J/MF No. 16.921.603/000 1.6J

I
I

Montes Clams, 17 dolunho de201 r
I

1. NOVO NORDISK REGION INTERNATlONAL OPERATlONS AJS, sociedade

devidamente organizada e existente de acordo com as leis da oinamarca.1lcom sede em

Novo AiJé, DK-2880, Bagsvaerd. Dinamarca. inscrita no CNPJ/~F sob n°
I07.380.842/0001-65, nesre ato, representada por seu bastante procúl"aoor. Andrzej

Pawel Popkowski. polonês. casado. administrador de empresas, portador da Cédula de

Identidade para Estrangeiros "RNE" G068983-Q CGPJ/D1REX/OPFj inscrito no
,

CPF/MF sob n° 237.425.958-73. residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo. com endereço na Alameda Fernão Cardim, n° 1171.apto. 61.

Jardim Paulista. CEP 01403-020, e

I

.~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~Certlfico registro sob o 'I" 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDtSK PRODUCAO FARMACEUTt A DO BRAStL LTOA, N"e
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limitada. com sede na Cidade de Araucária. Estado do Paraná. na R.P.la Professor

Francisco Ribeiro, 683. Bairro de Barigui. Zona Industrial de Araucária (CJAR), CEP

83707.660. in,,';" no CNPJ ,ob n" 82.277.95510001.55.com '"o Cortra!O Social

devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná (""JUCEP\t\R") sob n°
I

41.202.387.996. em sessão de 20 de agosto de 1990.43" e última alteraçjlo contratual

datada de 20 de abril de 2016, arquivada na JUCEPAR sob nO 201629015~O, em sessão

de 19 de maio de 2016. neste ato, representada por seu Vice Presidente Co~porativo, Sr.

Andczej Pawel Popkow,ki. ,upm.qualificado. e po' '"o Direto< Ge+ S'- Allan

Finkel, brasileiro. casado. engenheiro. portador da Cêdula de Identidade RG na
I

24. 174.351-5-SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob n° 258.135.498-46. i residente e,

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. com endereço ~a Rua Jorge

Americano. n° 243, apto. 132. Bairro Alto da Lapa. CEP 05083-130.

únicas SÓCIas da sociedade empresária limitada NOVO NORDISK ~RODUÇÀO

FARMACEUTlCA DO BRASIL LTDA. ("Sociedade"). com sede na Cida~e de Montes

Claros. Estado de Minas Gerais. na Avenida "C". 1413. Distrito Industrial. CEP 39404~

004. inscrita no CNPJ/Mf sob n° 16.921.603/0001-66, originalmente conititUída como

sociedade anônima e anteriormente denominada Biobrás S.A .. tendo sido tra sformada em

sociedade empresária limitada confonne Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada

em 31 de dezembro de 2003. cujo Contrato Social foi arquivado na Junta ~omercial do

Estado do Minas Gerais ('"JUCEMG") sob NIRE 31.206.942.899, em sessho de 04 de

março de 2004. com 20u e última alteração contratual datada de 25 de juhhO de 2015,

2

I
~JUl1ta Comercial do Eslado de Minas Gerais .
~Certlfico registro sob O n" 58B3290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUT1CA DO BRASIL LTDA. Nire

• 31206942899 e protocolo 164879854 • 01/09/2016. Autenticação' 5E13C9A3183FB92E3899CFB2535F532EEC912777 j Marinely de Paula Bomfim-
Secretana-Geral. Para validar este documento, acesse wWwV.jucemg.mggov.breil1formenodo protocolo 16/487.985\-4 e o código de segural1ça
L2Dz Esta cópia foi autel1ticada digitalmente e assil1ada em 06/1012016 por Marínely de Paula Bomfim - Secretfll1a-Gera.l. ,--'r.n. ê.>-

I
~~. pág.4/36..•...J~.."

,



•
•

registrada na JUCEMG sob nO 5563638, em sessão de !3 de agosto de 20151 têm entre si

justo e cootmlado, de mútuo e comum acordo. alterar o seu Contrato SociaL ptocedendo da

seguinte forma:

De mútuo e comum acordo, as sócias decidem designar o Sr. Mardelo Zuculin
I

Júnior, brasileiro, casado, farmacêutico. portador da Cédula de Identidade RC1nO 8.902.884

SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob n" 706.359.278-53, residente e domiciliadolna Cidade de
,

Montes Claros. Estado de Minas Gerais. com escritório na Avenida '-C". 1413. Distrito

IndustriaL CEP 39404-004. para o cargo de Diretor e membro do Conselho tonsultivo da

Sociedade. em substituição ao Sr. Niel: Laurbjerg Nielsen, cidadão dinamafqUês. casado,

administrador, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE: V441794-2,

inscrito no CPF sob o nO017.148.416-93, residente e domiciliado na Cida~e de Montes

Claros. Estado de Minas Gerais. na Rua João Alves Mauricio. 299, Jardim Pariorama. CEP:

39401-096 j
11. Tendo em VJsta a deliberação aCima. deCIdem as SÓCiaSalterar as CI' usulas 9a e )2

do Con!ca!oSooi,1d, Sooi,d,d" qu' p""m , vigomeoom" "guiotes "dajô",

"Cláusula 9" - Para gerir e administrar a Sociedade. observadasi as restrições

previstas abaixo. as sócias, neste ato ratificam a designação para o cdrgo de Diretor

da Sociedade o Sr. Marcelo Zuculin Júnior, brasileiro. casado~ farmacêutico,

ponador da Cédula de Identidade RG n° 8.902.884 SSP/SP e inscrito nb CPF/MF sob

nO 706.359.278-53. residente e domiciliado na Cidade de Montes Cldros. Estado de
I

Minas Gerais. com escritório na Avenida "C'. 1413. Distrito Industri<lL CEP 39404.

004.

3

~ Junta Comerciai do Estado ele Minas Gerais I
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Parágrafo I (}- O Diretor terá mandato por prazo indeterminado,

substituído a qualquer tempo.

e poderá ser
I

i
Paráf!:rafo 2° • A remuneração mensal do Diretor será estabelecida pchodicamente

pela sócia majoritária e tal remuneração será paga à custa da sociedadd.

Parágrafo 3° - O Diretor está dispensado de prestar caução para o exercícIO

de suas funções.

Panigrafo 4° - O Diretor poderá. sem a prévHl autorização do Conselho

Consultivo. nomear procuradores para representar a Sociedade dm atos não

relacionados na Cláusula 13. desde que os poderes outorgados sejam bspecíficos e

por prazo determinado. Somente procurações para fins judiciais poderão ser

outorgadas por prazo indeterminado.

Parágrafo 5° - Caberá ao Diretor. agindo em conjunto com I (um) procurador, ou a

2 (dois) procuradores com poderes sufícientes. devidamente con~jtujdos pela

Sociedade. agindo sempre em conJlmto. representar a Sociedade nal pratica dos

atos rotmelros provenientes de eXlgenclas legals onde os compromIssos e

responsabilidades são pré-definidos, tais como endossar duplicatas Jura cobrança,
bancária, assinar e receber correspondências, intimações, notificaçpes. autos de

infração. livros e papéis contábeis e fiscais. cartas de transferência de fundos de

mesma titularidade. assinar cheques ou borderôs de pagamento. bem bomo assinar

4

~~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais I
~Certifico regislro sob o nO 5883290 em 0611012016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICf' DO BRASIL LTOA, N,re
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contratos de câmbio oriundos de remessa de capital estrangeiro o relativos à

operações de importação/exportação de quaisquer valores".

"Cláusula 12 ~ A Sociedade possui um Conselho Consultivo campos de 3 (três)

a 6 (seis) membros. pessoas fisicas, que poderão ser sócias ou não, ~omeadas ou

destituídas pela sócia majoritária através deste Contrato Social ou de irlstrumento à

parte.

Parágrafo 10 - Os membros do Conselho Consultivo poderão residir 00 Brasil ou

no exterior. Se um membro do Conselho Consultivo residir no exterior.1 este deverá

nomear um procurador que resida no pais para receber citação em ações que

possnm ser contra ele propostas com base na legislação societária. edm prazo de

validade de ao menos 3 (três) anos após o término do mandato do ~embro não

residente no Brasil. l
Parágrafo 2° - O Presidente do Conselho Consultivo devera ser eleit pela sócia

representando a maioria do capital social. para um mandato de até 2 (diis) anos. O

Presidente poderá ser reeleito ou substituido a qualquer tempo ~ela sócia

majoritária.

Parágrafo 3° ~ Os membros do Conselho Consultivo poderão renunciar a qualquer

tempo seus cargos no Conselho Consultivo. A carta de renúncia será enJegue para a

sócia majoritária e para a Sociedade. A nomeação dos membros dp Conselho

Consultivo poderá ser revogada a qualquer tempo pela sócia Imajoritária.
I

5

i!fi!l.. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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indivíduos como membros do Conselho Consultivo da Sociedade:

~-c.~---

•

Parágrafo 4° ~ Os membros do Conselho Consultivo não recebe -o qualquer

remuneração.

Pacagcafo 5' - A nom,ação dos m'mbcos do Con"lho Consultivo sL f,ita para

um período máximo de 2 (dois) anos Entretanto. a sócia major1tária podera

prorrogar o mandato por novos períodos de até 2 (dois) anos cada. P1f decisão da

sócia majoritária NOVO NORDlSK REGION INTERNA TIONAL O~ERA TIONS

AIS, neste ato. ficam designadas e ratificadas as designações d9s seguintes

I
(i) Henrik Ehlers Wulff~ dinamarquês. casado, administrador J empresas.

I
portador do passaporte nO 204789978. residente e domiciliado em Vildrosevej 26.

na Cidade de Vrer1ose. Dinamarca, o qual é designado Presidente Áo Conselho

Consultivo;

(ii) Ole Ramsby. dinamarquês, casado, administrador de empresas. portador do

passaporte nO lOL213278. residente e domiciliado em Clmstianholms [vaerveJ 10,

na Cidade de Klampcnborg. Dmamarca:

(m) Marcelo Zuculm Junior. brasileIro, casado, farmacêutiCO, portador da
I

Cédula de Identidade RG nO 8.902.884 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n°

70.6.359.278~53. residen~e. e. domiciliad~ na. C~~ade de M~nt~s claros.l~stado de

Minas Gerais. com escntono na Avemda 'C, 1413. Dlstnto Indus lal. CEP

39404-004: e

6

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~..rCertifico registro sob O nO 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NOROISK PROOUCAO FARMACEUTlCA O 8RASIL LTOA. Nire
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revogado".

(iv) Preben Haaning, cidadão dinamarquês. casado. engenheiro. ~ortador do

passaporte n° 204.625.845. residente e domiciliado em Kong Valdemarsvej 3, 2840

Holte, Dinamarca.

Parágrafo 6° - Os membros do Conselho Consultivo. nomeados de aco"rdo com o

Parágrafo 5° acima, têm mandato válido até 2 anos. salvo se n10 for antes
i

m. Ademais. decidem as sócias aumentar o capital social. totalmentJ subscrito e

integralizado. em moeda corrente nacional, de R$ 417.203.719,00 (quatrocentds e dezessete

milhões. duzentos e três mil. setecentos e dezenove Reais) e um saldo de R$ d.94 (noventa. I
e quatro centavos) para futuro aproveitamento, representado por 417.:Wr.719 quotas

(quatrocentos e dezessete milhões. duzentos e três mil. setecentos e dezenovelquotas) com

quotas.subscriçãoparapreferênciad,direito

o valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma. oara R$ 442.143.361.00 (quatrocentos e

quarenta e dois milhões. cento e quarenta e três mil e trezentos e sessenta Jn reais). um

aumento. portanto no valor de R$ 24.939.641.06 (vinte e quatro milhões, rovecentos e

trinta e nove mil. seiscentos e quarenta e um renis e seis centavos), representado por

24.939.642 novas quotas. quando somado ao saldo de R$ 0.94 centavos acimh referido, as

quais são totalmente subscrítns pela sócia NOVO NORDISK I REGION

INTERNATIONAL OPERATIONS AiS, com o expresso consentimento da sócia

NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LIDA. que. neste atol renuncia ao

d, novis

I

7

Uà Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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IV. Subsequentemente, a sóc-Ia NOVO NORDISK REGION INTER ATIONAL

OPERATlONS AiS, neste ato integraliza a totalidade das 24.939.642 (vi te e quatro

milhões. novecentas e trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e duas) novas qJotas por ela

subscritas. com um valor total de R$ 24.939.641.06 (vinte e quatro milhões, -riovecentas e

trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e um e seis centavos), em mo~a corrente
I

nacional, utilizando o saldo das reservas de lucro acumuladas até 31 de Maio de 2016.

conforme balanço patrimonial emitido nesta mesma data. o qual ê totalmente ~tribUído às

quotas da Sociedade integralizadas pela sócia NOVO NORDlSK I REGION

INTERNATIONAL OPERA T!ONS AiS. com o expresso consentirnentf da sócia

NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA., tendo em Vista o valor

irrisório que lhe caberia em função de sua participação na Sociedade.

V. Com base nas deliberações acima, a Cláusula sa do Contrato Social da r0ciedade é

alterada e passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula 5"' - O capital social é de R$ 442.143,361.00 (quatrocentos e quarenta e

dois milhões. cento e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e um rcai ). dividido

em 442.143.361 quotas, com valor nominal de R$ 1.00 (um real) ca~a, totalmente

integralizadas e distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

(a) NOVO NORDISK REGION INTERNA TlONAL OPERA ~IONS AIS

detém 442.143.360 (quatrocentos e quarenta e duas milhõeb, cento e

qua,enta e rcê, mH e t"zento, e ""enta) quot." no valo, nomital total de

8

~ Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais
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R$ 442.143.360,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhõe1' cento e

quarenta c três mil e trezentos e sessenta Reais), e

(b) NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LIA detém

01 (uma) quota, no valor nominal de R$ 1,00 (um real).

Parágrafo 1c _ As quotas representativas do capital social p derão ser,
integralizadas em moeda corrente nacional ou em bens suscetíveis de a\aljação em

dinheiro. desde que atendam a finalidade da Sociedade.

Parágrafo 2° - De acordo com o Artigo 1.052 da Lei nO 10.406. de 10 de ~aneiro de

2002. a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor total de silias quotas.

sendo solidária com relação à integralização total do capital social. j
Parágrafo 3° - Cada quota contere o direito a um voto nas decisões das ócias.

VI. Por fim. decidem as sócias consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual. jâ

refletindo as alterações acima.

a seguinte redação:

10

bem como outras julgadas necessárias. passa a v gorar com
I
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"CONTRA TO SOCIAL DE ' I

NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL L~DA."-

DENOMINAÇÃO

Cláusula P - A Sociedade denomina-se --NOVO NORDISK P aDuçÃO

FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA."' e foi constituída por lransf!rmação da

sociedade "BIoaRÁs S.A:". conforme deliberação de seus acionistas em !Assembleia

Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2003.

OBJETO SOCIAL

Cláusula 2d
- A Sociedade tem por objeto: (i) produzir, importar. embalar, reembalar.

armazenar, transportar, distribuir e comercializar. nos mercados interno e exrer 10' produtos

medicinais e farmacêuticos para uso humano e veterinário. produtos químicos e suas

substânc-ias. produtos higiênicos. antissepticos. cosméticos, gem1icidas, kneantes e

d~etetí.co~, complementos nut~iciOl~ais e alimentos .. ~eios. de cul.tura. rea~entes para

dJagnostlcoS, reagentes para blOlogla molecular, matenas-pnmas e lIlsumoS el correlatos;

(ii) desenvolver e comercializar produtos, processos. sistema e métodos de pesquisas e

produção bioquímica. por conta própria aLI através de terceiros; (iií) prestàr IrerViços de

assessoria e assistência técnica no campo das indüstrias química e bioquímica. bem como

serviços de industrialização, embalagem. reembalagem, armazenamentb, transporte.

distribuição e comercialização nos mercados interno e externo. de produtos medicinais e

farmacêuticos. e (iv) participar em outras sociedades. na qualidade de sócia oJ associada.

11
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SEDE E DOMiciLIO LEGAL

Cláusula3" - A Sociedade tem sua sede e domicílio legal na Cidade de Mon s Claros,

Estado de Minas Gerais. na Avenida "C", 1413. Bairro Distrito Industrial. C P 39.404-

004, A Sociedade poderá abrir. manter e encerrar filiais, agências. depósitos, e critórios e

quaisquer outros estabelecimentos mediante decisão das sócias, conforme quórukn previsto

neste Contrato Social.

PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula4" - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

CAPITAL

CláusulaS" - O capital social é de R$ 442.143.361.00 (quatrocentos e quar nta e dois

milhões. cento e quarenta e três mil e trezentos e um reais), dividido em 4~2.143.361

quotas. com valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada, totalmente inteIhzadas e

distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

(a) NOVO NORDISK REGION INTERNATlONAL OPE ATIONS

AIS detém 442.143.360 (quatrocentos e quarenta e duas milhõ~s, cento e

quarenta e Ires mil c trezentos e sessenta) quotas. no valor nomi ai lotaI de

R$ 442.143.360.00 (quatrocentos e quarenta c dois milhões. cento e quarenta

e três mil e trezentos e sessenta Reais). e

12
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(b) NOVO NORDlSK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA,

detém 01 (uma) quota, no valor nominal de R$ 1,00 (um real).

Parágrafo 10 _ As quotas representativas do capital social oderão ser

integralizadas em moeda corrente nacional ou em bens suscetíveis e avaliação

em dinheiro. desde que atendam a finalidade da Sociedade.

Pará2:rafo 2° - De acordo com o Artigo 1.052 da Lei n° 10.406, de 'lo de janeiro
de 2002. a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor tdtal de suas

quotas, sendo solidária com relação à integralização total do caPilUllrOCiUI

Parágrafo 3° - Cada quota contere o duelto a um voto nas
declsões das SÓCiaS

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6" - O capital social, desde que totalmente integralizado, poderá ser aumentado

pelas sócias conforme quorum previsto neste contrato social.

Cláusula7a _O aumento de capital deverá ser deliberado em reunião de sócias. e~ que: (a)

serào definidos os termos e condições do aumento de capital: (b) será fixado o p~azo de até

30 (trinta) dias para o exercicio do direito de preferência; e (c) será convocada J reunião de

sócias para aprovar a correspondente alteração do Contrato SociaL a mJnos que a

totalidade das sócias se pronuncie. nesse momento. com relação ao seul direito de

preferência para subscrever novas quotas no correspondente aumento

última hipótese. a alteração do Contrato Social será aprovada

13
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dispensadas caso a totalidade das sócias assine a correspondente

•

Parágrafo Único - As reuniões de sócias mencionadas nesta Cláusula serão
I
Iteração do

Contrato Social.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8' - A Sociedade é administrada por um ou mais Diretores pc oas fisicas

residentes no Brasil. sócios ou não. O Diretor será designado pelas sócias repr~sentando %

(três quartos) do capital social, se as quotas representativas deste estivereJ totalmente

integralizadas. e por unanimidade. se estiverem parcialmente integralizadas) O Diretor

estará investido de amplos poderes para administrar a Sociedade. bem como ~ara praticar

atos em seu nome, inclusive para usar a denominação social nos termos da lei. constituir

procuradores na forma prevista abaixo e representá-Ia em todas e quaisquer circinstâncias.

Parágrafo 10 _ O Diretor será assistido na administração da SOCiedLe por um

Conselho Consultivo. que será responsável pela orientação dos objetivar e direções

gerais dos negócios da Sociedade. mas não terá poderes para praticar at9s em nome

da Sociedade ou representa-la na sua administração.

Parágrafo 20
- O Diretor é responsável pela administração diária dos 11

,gÓCiO'da

Sociedade sob a direção e orientação do Conselho Consultivo. Quando apropriado

ou requisitado pelo Conselho Consultivo, o Diretor devera apresent r as metas

comerCIais. estratégias e contas ao Conselho Consultivo para sua a~reciaçào e

aprovação. Não estão incluídas nas operações diárias da Sociedahe grandes

14

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais I
~Certlfico registro sob O nO 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NOROISK PROOUCAO FARMACEUTICA qo BRASIL LTOA. Nire

• 31206942899 e protocolo 164879854.01/09/2016. AutentlcaçAo: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. Matinely de Paula Bomfim.
Secretána-Geral Para validar este documento, acesse www.Jucemg.mg.gov.breinformen"do protocolo 1614e7.ge5~O código de $egurança
L20z Esta cópia foi auterrllcada digitalmente e assinada em 06/1012016 por Mannely de Paula 80mfim - Secretária-Ger. h~

~::.~ p;!g 15136
1 •••• -



transações ou transações extraordinárias. incluindo. mas não se I mitando as

transações mencionadas na Cláusula 13 abaixo. Tais transações só poderão ser

efetuadas pelo Diretor com a prévia e específica

Consultivo.

Cláusula 9" - Para gerir e administrar a Sociedade. observadas as restriçoes previstas

abaixo. as sócias. neste ato designam para o cargo de Diretor da Sociedade o br. Marcelo

Zuculin Júnior brasileiro. casado, farmacêutico. portador da Cédula de Identi~ade RG nO

8.901.884 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 706.359.278-53. residente e doh,iciliado na

Cidade de Montes Claros. Estado de Minas Gerais. com escritório na Avenidl "C'. 1413.

Distrito IndustriaL CEP 39404-004.

Parágrafo 1° _ O Diretor terá mandato por prazo indeterminado, e

l
poderá ser

substituído a qualquer tempo.

Parágrafo 2° - A remuneração mensal do Diretor será estabelecida pejiOdicamente

pela sócia majoritária. e tal remuneração será paga à custa da Sociedade.

Parágrafo 3° _ O Diretor está dispensado de prestar caução para o exer ício de suas

funções.

Parágrafo 4° - O Diretor poderá. sem a prévia autorização do Conselho, Consultivo,

15

nomear procuradores para representar a Sociedade em

Cláusula 13. desde que os poderes outorgados sejam

atos não relapionados na

especificas J [por prazo
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determinado. Somente procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por

prazo indetemlinado.

Pa"gcafo5° - Cab"a ao O"etoc. agindo em conjunto com I (um) pmculadoc, ou a

2 (dOIs) procuradores com poderes suficIentes. devidamente const~tuídos pela

Sociedade. agindo sempre em conjunto, representar a Sociedade na práLca dos atos

rotineiros provenientes de exigências legais onde os comp~omissos e

responsabli1dades são pre-defimdos. taIs com: endossar duplicatas pJra cobrança

bancárIa. assinar e receber correspondêncIas. Inttmações. notJficaçõJs. autos de

mfração. livros e papéIS cantnbels e fiSCaiS. cartas de transferência db fundos de

mesma titularidade, assinar cheques ou borderôs de pagamento. bem ebmo assinar

contratos de câmbio oriundos de remessa de capital estrangeiro oul relativos à

operações de importação/exportação de quaisquer valores.

LIMITAÇÃO DOS PODERES DO DIRETOR

Cláusula 10 - O Diretor não poderá exercer os atos relacionados na CláLlsur IJ sem a

prévia aprovação do Conselho Consltltivo.

Cláusula li - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes co relação à

Sociedade, os atos de quaisquer das sócias, procuradores, diretores ou funeiohários que a

envolver em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos seLs objetivos

sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias dm favor de

terceiros, salvo se previamente autorizados, por escrito, pela sócia majoritária,

16
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Pa<âg"fo Único - Pa" a pc",i" do qoai,qoec cont"tos. aemdos llOO outros

documentos relacionados à conta garantida detida pela Sociedade peran~e os bancos

comerciais, não será necessária a autorização prévia, por escrit , da sócia

majoritária.

CONSELHO CONSUL TlVO

Cláusula 12 - A Sociedade possui um Conselho Consultivo composto de 3 (trêr) a 6 (seis)

membros. pessoas fisicas. que poderão ser sócias ou não. nomeadas ou destituídas pela

sócia majoritária através deste Contrato Social Oll de instrumento à parte.

Parágrafo 1<I • Os membros do Conselho Consultivo poderão residir no Brasil ou no

exterior. Se um membro do Conselho Consultivo residir no exterior, [5te deverá

nomear um procurador que resida no pais para receber citação em ações que

possam ser contra ele propostas com base na legislação societária, co prazo de

validade de ao menos 3 (três) anos após o término do mandato do ~embro não

I

Parágrafo 2° - O Presidente do Conselho Consultivo deverá ser eleito Ipela sócia

representando a maioria do capital sociaL para um mandato de até 2 (d1iS) anos. O

Presidente poderá ser reeleito ou substituído a qualquer tempo pela SÓCia

majoritária. I

Parágrafo 3° - Os membros do Conselho Consultivo poderão renunciar la qualquer

tempo seus cargos no Conselho Consultivo. A carta de renúncia será en~regue para

17
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. .... S.d d dlCa socla maJontana e para a ceie ade. A nomeação os membros 1 .onselho

Consultivo poderá ser revogada a qualquer tempo pela sócia majoritária.

I
Parágrafo 4° _ Os membros do Conselho Consultivo não receberã6 qualquer

remuneração.

Parágrafo 5° - A nomeação dos membros do Conselho Consultivo serÁ feita para

um período máximo de 2 (dois) anos. Entretanto. a sócia majoritlria poderá

prorrogar o mandato por novos períodos de até 2 (dois) anos cada. porldecisão da

sócia majoritária NOVO NORDISK REGION INTE~ATIONAL

OPERA TIONS AIS, neste ato. ficam designadas e ratificadas as designações dos

seguintes indivíduos como membros do Conselho Consultivo da SOCiedate:

I
(i) Henrik Ehlers Wulfr. dinamarquês, casado, administrador de I empresas_

portador do passaporte n" 204789978, residente e domiciliado em Vildfosevej 26,

na Cidade de Vrerlose. Dinamarca. o qual é designado Presidente do Conselho

Consultivo; l
(ii) Ole Ramsby. dinamarquês. casado. administrador de empresas. PI rtador do

passaporte n° 101113278. residente e domiciliado em Christianholms Tlaervej 10.

na Cidade de Klampellborg. Dinamarca;

(iii) Marcelo Zuculin Júnior. brasileiro_ casado. farmacêutico. portador da Cédula

de Identidade RG n" 8.902.884 SSP/SP e inscrito no CPF/MF soh nO 70b.359.278-

]8

~ Junla Comercial do Estada de Minas Gerais
~..rCertlfiCO registro sob o n° 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDtSK PRODUCAO FARMACEUTICA O BRASIL LTDA, Nire

• 31206942899 e protocolo 164879854 _ 01/09/2016. Autenticação: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. Mari eIy de Paula Bomfim-
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.govbre informe n° do protocolo 16/487.985-4 e" código de segurança
L2Dz Esta cópia fai autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral, r,J,.;H~

~~~.;.... pág.19f36

1'-
I

http://www.jucemg.mg.govbre


aprovação do Conselho Consultivo:

I
53, residente e domiciliado na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

I
com escritório na Avenida "C'. 1413, DIstrito Industrial. CEP 39404.004; e

(<V) P,eben Haanmg, "dadão dmama'que" ca"do, engenheuo, lortadoc do
passaporte nO204.625.845, residente e domiciliado em Kong valdemar~vej 3, 2840

Holte, Dinamnrca.

I
Parágrafo 6° - Os membros do Conselho Consultivo. nomeados de acdrdo com o

Parágrafo 5° aCIma. têm mandato válido ate 2 anos. saho se não for antds revogado.

Cláu,uI. 13 - A p,ática da> "gumte, ato, em nome da So",dade depenJ da p,évia

I

(a) comprar quaisquer bens imóveis; l'

(b) vender, empenhar, hipotecar ou de qualquer forma dispor ou ooer r qualquer

bem da Sociedade, CIUO valor contábil exceda o equivalente em Rebis a DKK

500.000.00 (quinhentas mil coroas dinamarquesas); e I

(c) adquirir. ceder. transferir ou onerar qualquer ação. quota, direito d subscrição

ou outros títulos representativos do capital social de outras sociedades;

Parágrafo Único - O Conselho Consultivo analisará o plano de negóci . revisões

mganizacionais e ocçamcntoanual pcepacadopelo Oicetm,o balanço p Itrimoni'I e

19

~ Junta Comercial do Estado de Mloas Gerais
~.fCertifico registro sob o o" 5883290 em 06/1012016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA O BRASIL LTDA, N,re

. 31206942899 e protocolo 164879854 _01/0912016, Auteoticação_ 5E13C9A3183FB92E3B99CFB253SFS32EEC912777. M rioely de P.oula Bomfim-
Secret!i,ia_Ge,al. Para validar este documento, acesse w'MY.jucemg.mg,gov.br e informe n" do protocolo 16/487 985-4 b o código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/1012016 por Marinely de Paula Bomfim _ Secrelà"a-Gefa~, I ~'__.

~ pag.20/36~" .....



o balanço de resultado econômico da Sociedade e, se for o caso, recomendará a sua
I

aprovação peln Reunião de Sócias. l
Cláusula 14 - Os membros do Conselho Consultivo reunir-se-ão, pessoalm ote ou por

procurador, sempre que necessário ou conveniente, e as reuniões deverào serl convocadas

pelo Presidente ou po~ pelo o.leoas 2 (dois) ~e~bros do Con.~elho conSUltivofPor escrito.
com pelo menos 5 (Cinco) dms de antecedencJa. Toda reunJao deve ser real zada com o

mínimo de 3 (três) membros do Conselho Consultivo e qualquer decisão dever ser tomada

pela maioria simples dos presentes. pessoalmente ou por procurador. Não obSlfnte o acima

mencionado. nenhuma decisão poderá ser tomada pelo Conselho Consultivo s~m que seus

membros tenham tido a possibilidade de participar da Reunião.

,
Parágrafo Io _ Se a Sociedade dispuser de meios. ou puder obtê-los ratoavelmente.

a participação dos membros do Conselho Consultivo em reuniões Ideste órgão

poderá se dar à distância. por telefone ou videoconferência, desde que assegurada a

autenticidade do Vala do conselheiro que não estiver presente fisicaJente. Neste
I

caso. a ata da reunião será transmitida por fac-símile (ou por meio e/etrõnico, se

assegurada a autenticidade da transmissão). ao conselheiro que não estiver presente

fisicamente. e por ele rubricada. assinada (ou autenticada) e ret~nsmitida à

Sociedade. por fac-símile. As Reuniões do Conselho Consultivo ~óderão ser

realizadas fora da sede da Sociedade. no Brasil ou no exterior.

Parágrafo2° - As Atas de Reunião do Conselho Consultivo serão lavradas no livro

próprio e registradas na Junta Comercial quando os membros d Conselho

Consultivo julgarem conveniente e/ou necessário.
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Parágrafo 3° - Nenhum membro do Conselho Consultivo poderá participar de

discussões que envolvam (ou aprovar) matérias relacionadas a cont~atos entre a

Sociedade e quaisquer de seus membros, ações judiciais contra quaisquer de seus

membros. ou contratos celebrados entre a Sociedade e terceiros ou açbes judiciais

contra terceiros. se o membro do Conselho Consultivo tiver algJm interesse

significativo em tais discussões que possa ser contrário aos interesses db Sociedade.

Caso fique estabelecido que um membro do Conselho consultiVl possui um

interesse econômico ou pessoal significativo contrário aos interesses da Sociedade.

tal membro poderá ser excluído do Conselho Consultivo por votar em tJs matérias.

REUNIÃO DE SÓCIAS

Cláusula15 - As delibeJações das Sóctas serão tomadas em reumão. obedecendo às regras

d, convocação,qoó,umd"po"" n"te ,apitulo l
::::i~::::~:' -a:,~:~~::j:::ad:::I:::~::à:uando toda>a> 'ó,,., d'I'di"m. pN

Parágrafo 20
- Fica dispensada. nos te01lOS da legislação vigente_ a lavrttúra de atas

de reuniões de sócias em livro próprio. devendo as atas serem levadas registro na

Junta Comercial. sempre que as sócias julgarem necessário ou convenieJte.

Cláusula 16 - Sem prejuízo do disposto no presente Contrato Social e na legislação

aplicável. as seguintes matérias dependem da deliberação das sócias:
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I~a aprovação anual das contas da administração;

li ~ a alteração do Contrato Social;

lJ1 • a incorporação, cisão, fusão, transformação, dissolução e liq1uidação da

Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

IV ~ a nomeação e destituição dos liquidnntes e o julgamento das suas c ntas, e

V - recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de falência; e

VI ~ a destinação dos lucros.

I
I

dispensadas quan1do todas asParágrafo 2° ~ As formalidades de convocação serão

Parágrafo Único ~ As sócias decidirão, oportunamente, sobre a conveniéncia de

realtzar a reunlào anual de SÓCiaS para tratar dos assuntos indicados no [rtigo I 078

da Lei nO 10 406 de 10 de JaneIro de 2002.

Cláusula 17 • As reuniões serão realizadas sempre que necessano e everão ser

convocadas por Diretor ou por SÓC18S representando no mmimo 1/5 (um qUint!) do capital

socla1.

Parágrafo 1° ~A convocação para a reunião das sócias será felta por escrito, com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

SÓClaS comparecerem ou declararem. por escrito, estarem cientes do local, data,

hora e ordem do dia.
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Cláusula 18 - A reunião será instalada mediante a presença de sócias representando 3/4

(três quartos) do capital social. em primeira convocação. e maioria absoluta! nas demais

convocações.

Cláusula 19 - As deliberações das sócias serão tomadas por votos correspon(jentes a, no

minimo, 3/4 (três quartos) do capital social. l
Parágrafo Único - As deliberações tomadas em conformidade com e te Contrato

Social e com a legislação aplicável vinculam todas as sócias, ainda qu~ ausentes ou

dissidentes.

CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula20 - As sócias poderão ceder e/ou transferir. total ou parcialmente. S1l quotas no

capital social. ou seu direito de preferência na subscrição de novas quotas. a sócio ou

terceiro estranho à Sociedade. desde que não haja oposição de sócias representando mais

de 1/4 (um quarto) do c.apital sociaL As sócias que concordarem com a Icessão e/olll

transferência deverão assinar todos os documentos necessárIos à comprovaçI-IO da cessão

e/ou transferência das quotas. inclusive a alteração do presente Contrato Social

Cláusula21 - Não obstante o diSposto na Clausula antenor. as quotas repres ntativas do

capital social somente poderão ser cedidas e/ou transferidas a terceiros apóslterem sido

oferecidas às outras sócias. que terão o direito de preferência na aquisição das referidas

quotas. pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso por esc!ito da sócia

disposta a ceder e/ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercido do direito
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encerramento do exercício

Parágrafo 10 • Os lucros

•

•

de preferência acima, a sócia disposta a ceder e/ou transferir suas quotas po eru fazê-lo a

terceiros, desde que nos mesmos termos e nas mesmas condições ofereci as às outras

SÓClas.

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula22 - Os exercícios social e tiscal terão início em ]" de janeiro e encerr r-se-ão em

31 de dezembro de cada ano. data a partir da qual deverão ser levantados o balanço

patrimonial. o balanço de resultado econômico e os demais documentos exigid~s por lei.

apurados com base em balanço patlimonial de

fiscal terão a destinação que for deterJninada pela

maioria dos sócios.

Parágrafo 2° - A Sociedade poderá levantar balanços intermediários a qualquer

tempo e distribuir lucros intermediários ou intercalares e/ou declarar el pagar juros

sobre capital prôprio com base neles mediante decisão da maiona dos SÔI' lOS

Parágrafo 3° - Nos termos do Artigo 007 da Lei nO 10 406 de 10 de anelro de

2002. os lucros e JUros sobre c[lpltal propno podeJão ser dlstribuí os e P[lg05

desproporcionalmeme ã particip[lção dos sôcios no capital soci[ll da Sociedade.

mediante decisão da maioria dos sôcios.
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EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA

';';':'~. pág. 26/36••,j~~

Clausula23 - Será considerada Justa causa para exclusão a prática. por qualquer SÓCIO.de

atos de megável gravIdade que ponham em fiSCOa contmUldade da Sociedade. I

Parágrafo 10 _ Além do disposto aCIma. podera ser consIderada JLta causa a

ocorrência dos seguintes fatos: l
Ol qu,bca do aflidio ",xielal;,. d,hb,rnda rO' só"os "r" enlando no

minimo 3/4 (três quartos) do capital SOCIaL 1
(ii) concorrêncIa. dueta ou lOdireta, tanto como propnetário. aCI msta. SOCIO,

investidor, parceiro. licenciado. financiador. operador. consulto empregado,

ou de qualquer outra forma. com os negócios desenv lvidos pela

Sociedade: e

(iii) proposta ou contratação de qualquer diretor, funcionário. e pregado ou

preposto da Sociedade com o propósito de empregar ou de qJalquer outra

fonna contratar seus serviços. I
Parágrafo?O - A exclusão do sócio deverá ser deliberada em reunião e,pecialmente

convocada para esse fim. estando o sócio sujeito à exclusão ciente. em ~empo hábil,

para que possa comparecer e. querendo. apresentar sua defesa '

Pa"gmfo)" - O ,,,mbolso do sóew ,xeluido s"à feito p,lo valo, Juraoma! d,

suas quotas. apurado em balanço patnmolllal espeCIalmente levantado para esse
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•

fim. devendo

quotas.

CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 24 - Na hipótese de falência. recuperação judicial ou extrajudicia -' dissolução,

insolvência. liquidação. retirada ou exclusão de qualquer sócio, os demais sbciOS terào o

direito de preferência na aquisição das quotas do sócio falido, em recuperaç10 judicial Oll

extrajudicial, dissolvido. insolvente. liquidado. retirante ou excluído. podendd a Sociedade

continuar seus negócios. sendo que o direito de preferência será exercido nos termos e nas

condições previstas neste instrumento.

LIQUIDAÇÃO

Clá"ula25 - No oaso de liquidação. mão ob",vadas as disposições legais aPtáveis.

Pará2:rafoUnico - Durante a fase de liquidação. o liquidante podera gtavar de ônus

reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos e prosseguir nos negócios da

Sociedade,

LEI APLICÁVEL

I
Cláusula26 - A Sociedade será regida pelas disposições da Lei nO. 10.406 de O de janeiro

de 2002. aplicáveis às sociedades empresárias limitadas e. supletivamente. pela Lei n°.

6.404. de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores,

26

lii1!4 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~Certifico registro sob o n° 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL lTOA, Nire

31206942899 e protocolo 164879854 - 01/0912016. Autentica~o 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912771 Marínely de Paula Bomfim _
Secretána-GeraL Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.bre Informe nOdo protocolo 16/487.98 _4 e o código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/1012016 POI Mannely de Paula Bomfim _ secrelária-Ger ~. _

'. pá\). 27136
''''-'' -

http://www.jucemg.mg.gov.bre


•

FORO

Cláusula 27 - As controvérsias oriundas do presente Contrato Social serão esolvidas no

foro da Comarca da Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, com exclusã6 de qualquer

outro por mais privilegiado que seja."

E. por estarem assim justas e contratadas. as partes assinam o presente instrumento

particular em 4 (quatro) vias de igual teor e forma. na presença das 2 (duas testemunhas

abaixo.

Montes Claros, 17 de Junho de 2016.

NOVO NORDISK REGION INTERNA TIONAL OPERA TIONS INS
,

p.p. Andrzej Pawel Popkowski

•
•
•
•
•
•
•
•

(Assinaturas continuam na página seguinte)
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(Continuação da página de assinaturas da lIa Alteração Contratual da Novo Nordisk
Produção Farmacêutica do Brasil Ltda., datada de 17 de Junho de 20116.)

NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.

Andrzej Pawe! Popkowski

Vice Presidente Corporativo

Testemunhas:

Alia0 Finkel

Diretor Geral

pág, 29136

1.__ _ 2. :- _
Nome: Nome:
RG: RG:
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Documento Principal

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

Página 1 de 1

29/07/201 ,

Data

Registro Digital

J163159562853

IALLAN FINKEL

ANDRZEJ PAWEL POPKOWSKI

MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

JUNTA COMERCIAL DO

16/487,985-4

258.135498-46

237.425,958-73

706.359.278-53

Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador
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Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS

Págna 1 de 1

Data

29/07/201

Registro Digital

Número do Processo Módulo Integrador

J163159562853

MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

Número do Protocolo

Identificação do Processo

706.359,278-53

Identificação do(s) Assrnante(s)

CPF Nome

16f487.985-4

•

•
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESiMPEDIMENTO

o Diretor ora designado assina o presente instrumento aceitando a sua designação e
formalizando a sua posse na administração da Sociedade. c declara, sob a pena da lei, q~e não
está impedido de administrar a Sociedade por lei especial, nem condenado ou sob efeito de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, <;'lu por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato ou co(ltra a
economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência. contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. I

Montes Claros, 17 de Junho de 2016

NOVO NORDISK REGION INTERNATIONAL OPERATIONS AiS

p.p Andrzej Pawel Popkowski

NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA

Andrzej Pawel Popkowski
Vice Presidente Corporativo

De Acordo

Marcelo Zuculin Junior
Diretor

AlIan Finkcl
Diretor Geral
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Anexo

Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

16/487.985-4 J163159562853 29/07/201

Identificação do{s) Assinante(s)

CPF Nome I
258.135.498-46 AlLAN FINKEl

237.425.958-73 ANDRZEJ PAWEL POPKOWSKI

706.359.278-53 MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

Pá ina 1 de 1
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L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e a55irlada em 06/10/2016 por Marinely de Paula Bom1im - secretárla-Gera~~ _ ~
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Assinante(s)

Assinante(s)

Assinante(s)

Belo Horizonte, Qujnta~feira, 06 de Outubro de 2016

Nome
ALLAN FINKEL
ANDRZEJ PAWEL POPKOWSKI
MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Nome
ALLAN FINKEL
ANDRZEJ PAWEL POPKOWSKI
MARCELO ZUCULlN JUNIOR

INome
IMARCELO ZUCULlN JUNIOR

Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPF
258.135.498-46
237.425,958-73
706.359.278-53

CPF
706.359.278-53

portalservicos.jucemg.mg.gov.brlPortal/pageslimagemProcessolviaUnica.jsf) , infor .c o numero de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante{ s)
CPF INome
706.359.278-53 IMARCELO ZUCULlN JUNIOR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DI IITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA
DO BRASIL LTDA, de nire 3120694289-9 e protocolado sob o número 16/487.985-4 em 01/09/2016,
encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5883290, em 06/10/2016. O ato foi deferido digitalmente
pelo examinador Bárbara da Costa Souza Lima. I
Assina o registro, mediante certificado digital. a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validaçao, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar IDocumentos (http://

Anexo

CPF
258.135.498-46

237.425.958-73
706.359.278-53

Documento Principal

Anexo

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
'~Certiflco registro sob o n° S883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEU [CA DO BRASIL LTDA, Nire

31206942899 e protocolo 164879854 _01/0912016. Autenticação: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535FS32EEC9127~7, Marinely de Paula Bomfim-
Secretária-Geral, Para validar este documento. acesse w«w jucemg.mg.gov.br e informe n" do protocolo 16f487.985-4 e o código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autentiC6da digrtalmente e assinada em 06/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-G~ray 0.rYL', ••~
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BARBARA DA COSTA SOUZA LIMA

MAR1NELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quinta-feira, 06 de Outubro de 2016

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome
070.674.356-33

873.638.956-00

o ato foi deferido e assinado digitalmente por:

•

,~Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~Certifico registro sob o n° 5883290 em 06/10f2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUT!CA DO BRASIL LTDA, Nire

.- 31206942899 e protocolo 164879854. 01/09/2016. Aulenticaçao: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEce12777 Marinel\, de Paula Bomfim-
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mggov.breinformenOdoprotocolo 16/487,9é5-4 e o código de seguI<lnça
L20z Esta cópia foi aulenlJcada digitalmente e assinada em 0611012016 por Marinely de Paula 80mfim _ secretána-Gelra~~
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Doc. 2 - Portaria de Outorga nQ 01264/2015.
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Port:lri~ n" 0126412015. AlItoriz'l Noyo Nordisk Produção FUl1nacêutica dI) Brns!1 Lida chrrtar iJ.gull'h RUB~IC.~~'y
suhtemi.ncas no lllul1icípi\~ de Mom~s Claros. '. I I,)' 'S'S'é.~~
Superintrndentc Rl'ltional de Re~u[;lri7.3ç:io Ánlhiental do Norte dt" Minas - Ar••mh }lamCIIIQIU"
Mota, nos termos da delegação de competênda prt'\'isto n:l Resolução SEMAO o 1280 de
114/03/2011 d('termiRlI: Art. ]"-Autoriz<l. peJo prazo até 11;0811019. [1 Novo Nmdis' Produção:
Farrnacêutica do Brasi! Ltda - C>JPJ. 16.911.60:3/0001-66, localiz<1do no município de Mon\1.'s
Claros'MG. captar 24.-r; m"'h (vinte c quatro vírgula setenta c três metros cúbicos por 00,,) das águ<ls
públicas subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Rio do Vidl"<lpnra lins de Consumo humano b industrial.
cnlll (I lempo de captação de 03:00 horas:dia e 12 mêSeS1tlllO.ütravés da iTlstalaçã,) de 01 (u:m', poço no .
ponto compreendido pelas coordenadas geográfica:> de 16"41'22"5 de latitude e 43°il'~0"W de
Inngitude. :-:E 10.0 m e NO de 42.0 m. Par:igrafo IJnico - A;; ohras c scrviçm neccssa[i(l~ iI captrwãu
~crfj(lcxc:ctltados as expensas da Outorgtlda,AulorinltilrilL Art, 2" - 1\ AutOriZ<IÇiloobjeto d~!-1.aPortaria
poderú !-CI ~ll~pcnsa. par\:Í;JI ou IOtalmentl'. em dcfiniti~'o 0\1 por pmz" Jelenninado. 'C.1S0sejfllTl
desctlmprida~ as c()ndiçô(,'s est,ll'clecidas no artigo primeiro. Art. 3" - Esta Portaria poderá s~r rel'ogadu.
alem das Sitllill;ões previstas na Iegislaçãtl rertineme. nos seguintes casos: 1 na hipótesel de conllilo
("(1m as ll(lrtllaS posteriores: 11- quando os l'Studos <k planejamento rt.'~iollfll de utiJi7..açâOào~ recursos

. hídricos. indicarem a nc,;essidade d.:: revisão das aul()rizaçõe~ emítidas: m - <lUando for tcces~áría a
adequaçiío. a(;s pl:lnos.de r.:curs~ls hí~l'icos ~ a c~~cuçiío d.: açõe's P?r~ gar:m~ir a priorid,ld de US(l(:05.
recursos 1Jldn((ls prevista no arl1go b da LCI9.4"J;97, IV - Caso se}) mderenda ou cassada rcsPCCllVU
licença ambiental. Ar!. 4°, A oUlorgada:Alltori7.atária responder:i civil. penal e íldministratij'amellle por
danos. cal1~i1do~ã :'ida. ã saúde .. ao meio, ambiente e pelo ~s~ inadequado que' vier a ra7.cr da p.rt's~llte
Alllonzaç,w, An. :;."- Esta Por1ana não dISpt.'llS:lnem subs1Jlll\ a obtenç"in pela Outorgada r'1ut<mzat:tl1<'1
de certidôcs. alvnnis (lU licenças de qualqucr natureza. cxigidas pela 'legislação tedeml. cst:ldl1al flll
lllunicipal. Art. 6". A ()utorgadaf;\lltori7atária deverá cOlllunicar jlClrescrito ao Outorgante t\utoriz:mtc
qualquer alteração que venha a \lcorrer na \'nzàü captada. no tempo de t\{lmi:Jeluncnt(l, na liu<llidadc da
água. bem como a paralisaçfío definitiva da captaçào objeto desta Alltorizaçiío. Art. 7" - I. Realií'..ar
kiHlru.~ diárias no~ cquipmncnws ín~tafnd()s (horímetro c hidrômetro). anmlzl'nundo-as 1a fonllu de
planilha!>, que dewrão ser apre~entmbs a Supr,lln N1'vlqu:mdo da tellO\'ação da outorga ou sempre que
solicit"do. Enviar doclIrnel1laçã() lotográflca c(lmprm-ando a illstalaçào destes cquipamcntns. PRAZO: li
contar da datn dn publicação da Renovação da Portari:l de Outofgn. 2, Reali r teste de
hombeamcntn de 24 hor.ls. seguido de teste de recuperaçào, 11(lSteml0~ e condiçõ s da NBR
1~~..l4i19<;l2. a $I.'rem ap~scntados ao órgão competente. P«AZO: ót) dias 11 ('nntar II data da
publicação da renu\"açào da POr1;lri:t de Outo~:t. 3. Reali/3r análise Iisico--químictT c h' cl"eri(1lógica
da água semeslralmente e reillizar tratamento da água de acordo com os resllltmío~ Ipa analise.
af)nazcnamJo as inlimnaçàes que deverão ser apresentadas ao ór'gào cOIllpt'tellle quando da r~novaçiio tia
outorga ou sempre que solicitado. PRAZO: 60 dias 8 contar dn data ela publicação da re~o,'ação da
p0r1l1ria de outorga. An: 8" . O direi\(l de uso dos recursos hidricos objeto desta AUToHzação ~l,á
:>ujcilo Ucohrançl1 prevista nos tcnnos do anigo 10 da I.ei nO Q.433i97. de 08 de janeiro de Ir(}7 e anig\l
24 <lul.ei n~ 13.199 de 19 de jarleiro de 191)\).qUl' será poSlcriOnlleme definida. rnediantc ntgulll.memos
l'specíficos. Art. Q~, Esta POr1ari" entra em vil.'or na data de ~ua publicação. sob a lomd de extr.lto,
i"lolltcs Claros. 27;OX,20 15. Superintrndcnti.' -R~ion:ll di.' Regularização Ambiental (lO Norte de
i\'linas - .o\ramis :\'1ameluque ;\,lot:1. 1
Ponaria n~ 0126.tnOI5 £1(;'271111(/21115.Aut0ri7.(lçâo de direito de uso de ~hl1JasI"lúbtk: . estaduai:",
Prc. OS3891:20 I3 - Renovaçàt\ da Ponaria n". OI757/2008 - Outorgante/}rtrt(lri7,antc:
Superinh,ndcntc Rq:l:ional de Regularização Ambiental do Norte de Minas.
Outorg:tdafAutorizatál'ia: Novo Nordisk Prnduçil0 Farmacêutica do Brasil Ltd:i ,.. CNP.l:
16.921.óOJiOOOI-6f>. POÇ0 Tubular. Bacia '!-lidrogrâlico: Rio dl\ Vkira .. UPGRH: S~I'10. Pllllto
captaç.!í(): Lm. 16"41'22"S e Long. 43"5 I '50"\\,. V(l?,llo Autol'izada (m'/h): 2.:1.73_ Fin::l!idade:
Cllnsulllo hum:mo c industrial. com (1 tempo de captuçilo de 03:00 hor.:lsJdia e 12 rncs\:s(ano. P.ruzo:
Até 11108/2019, a contar Ut) dia 28/08/20t5. çum possibilidade do: rcnnvaçüo'l n<l forma
regulamentaI'. i\'hJl1icipio: Montes Claros. Obrigaçà(l da OutorgndalAutorizatária: ~e5peitar a~
n{)'mltl~ d.o Códig.o de ÁgU3S c l..cgisiaç:1o do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.1 bem como
cumpnr tlllcgralll1eme as condiciol1antes desnitas na portaria. Superinh'ndente Regional de
Re}!lllarizaç:io Ambiental do Norte de \linas - Ammis j\.'lamellUlue !\Iota. por d legaçiio de
compNê-ncill elo St'crl'tário de Estado de Meio Ambiente l.' desen\'oh'irncnto Sus entável n:l
resolução SEi\1An nO I2S0, de 04/0312111~,
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Doc. 3 - Auto de Infração nQ 48669/2015.
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NOVO NORDISK AIS Product suJPIY
Krogshnj 44, 2880 Bagsvaord, Denrnark 1

This 15a ffiulri-sirc certificale, AdditionaJ silc details are listcd in me appendo- to lis certdicalc.

Bureau Ventas Certification certifies that the Management s)'stlm of the
ahovc organization has been audited and found to be in accordaJce with the

requirements ofthe Management System standards detailCd below

STl\NDARD

ISO 14001:2004

SCOPE OF CERTIFICATION
Head Office:

Managemenr aí comffion Product Supply. Management of common Product S pplyQwlity.
Operarian of environrnental, hcalth and safety management system. Quality assutance for Producl

SuppI) •. Supply chain planning, devclopment and maoufacturc: af acnve phatmaceutical
ingredients, sterile drug products and solid dnsagc COfins. Manufacturing 4ev~lopment and

producrlon of ptdilled device components, durablc medicai dcviccs and need.le~~. Planning af PS
~upply chain including supplicr management, sourcing of raw materiais and managr:ment of

contract manufactures. Supply ch~in planning and manufacturt' of aclive phannaceurical
íngredients for diabetics carr:o Manufacture of actÍVe pharmaceutical ingredients 'for clinicai trials
mllnaged by Global dr:velopment. Manufacture af trypsin concentrate. Supply .chiin planning and

manufacture of active sterile drug products, J
A.LP (Achromobacter Lyticus Pratcase) and disposable de1ivery SYllt ms.

Cerbfication cycle st3ft dale: 01-07-2014

Subjcct to me cont.tnued satdaetory opemtion of the organiJ:ation'5 M:magemem; Sy lem,
thi, certificate e~pire~ 00: 30-06-2017

Original certification date: 07-10-2002

Certificate no.: DK004248 Ventoo: 2 ReVL~iondate: 26-01-2015

h1l1her c\arifiC1lnon:, rer,:mJing lhe ,co!,e of {hi, n:rtificate and the appli(abllit}' o~-thc
l\hn~gcmcl\t S}'srcmrc~uicrmcnls may ne Ohtatr:L-d by consulting the urpniz~ti"l\
"1'0chcrk ,his certificare ,":'Ilidit}'.plcas'-' (ali (H5) 77 3111100.

CemncadOD Authotiry

C~rtlJiratioo bor!J "ddm,:

LlralOjJia:

Buml/{ Vrrirar Crrtifimli~o l1oMio!, .lAS - UK Bmnrh
Brando" [-1.o/{s~.180 &rol/i> High SIm!,
T..DllriOllSEf lU, UnilmKio!flom

Oltfrll!Jo>;NJrir f B. 7000 Fl?ritriâa. D~nllltJrk

~
UKAS

MANAGE.\lENT
5YSUMS

008

1/5
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NOVO NORDISK AIS Product
I 7825

Supply

STANDARD

ISO 14001:2004

SCOPE OF CERTIFICATION

kli

Head Office: I
Management af common Product Supply. Management af camOlao Product upply Quality.

Operation af environmental, health and safety management system. Quality asst/-rance for Product
Supply. Supply chain planning, development and manufactute af active ph~nnaceutical

ingredients, sterile drug producís and solid dosagc fonus. Manufacturing dC'I'cloprnent and
pmduccion af prdilled device components, durabll'; medicai dr:viccs ;lnd needless. Planning of PS

suppl)' chain including supplier man ••gcment, sourcing of raw materiais and fuanagcrnent of
contract manllfacturcs. Supply chain planning amI rnanufachlre af aCliv( ptLmnaceurical

ingredicnts for diabc:tics carc:. Manufacturc: af acrive phannaceutical ingredientf for clinicai trials
managed by Global developmcnt. Manufacture nf trypsin concentrate. Supply chain planning 3nd

manufaeture of active sterile drug product!l, t
~LP (I~chromobact~r L),ticlls ~rote~s~) and di5p~sablc deli~cry s}' e~~: _~ ~ _

Sile: Address: ;Scope:
; --- + ~-~ -:

No~o ~ordlsk 1\/5 Krogsh01\"~144,2880 !hgsv;t:rd, Denmark I ,\Ianllgement of common Producr
Produc! SuppI}' Krog,h(}jvej 30, 2880 Bagsv~rd, Dcnmark i Suppl)'. Opentionlof environmental.
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MARCELO TOSTES
A\)\,()CAIlOS

Processo 77/1979/02112015

Auto de Infração n° 4866912015

1, Considerando o art. 43 do Decreto 44.844/2008, o qual dispõe:

NOVO NORDI$K PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., pessoa juridlca de

privado, já devidamente qualificada no Auto de Infração em epígrafe, vem expor e ao final tequer:
I

I
I

direito

Art. 43. Da decisão a Que se refere o art. 41 cabe recurso, no
prazo de trinta dias, contados da notificação a quelse refere o art
42, independentemente de depósito ou cauç$o, dirigido ao
COPAM, ao CERH ou ao Conselho de Adm/niiraçJo do IEF,
conforme o caso. i
9 10 O recurso da decisã roferida lo sli. rintenden
Regionalde MeioAmbiente será dirigido:
f - à respectiva URC,no caso de infração às nor as contidas na
Lei nO 7.772, de 1980; ou I
II - à Câmara de Proteção à Biodiversidade - CP,! do COPAM,no
caso de infração às normas contidas na Lei nO14!l81, de 2002, e
terá decisão definitiva prolatada pela CNR, nos Casos em Que a
CPBnão reconsiderar a decisão inicial; ou I
f 11- ao Conselhode AdministraçJo do fEF, no cafo de infração às
normas contidas na Lei nO14309, de 2002; ou [2$}
IV - ao CERH, no caso de infração às normas contidas na
Lei nO 13.199. de 1999. (Grifas). I

I
2. Tendo em vista a disposição da norma ora citada, em atenção ao Inciso IV do arj:. 43, do Decreto

44.844/2008, serve o presente para requer a emenda no endereçamento do Recu~o Administrativo

referente ao Auto de Infração em epigrafe para o CONSELHO ESTADUAL IDE RECURSOS

HioRICOS - CERH. !
,

Nestes termos, pede deferimento.

ANDEZ MIRANDA

OAB/MG 74.175 OAB/MG 168.348

I
«_.{L~
1IRÚNOc'~N~EG:i1,

I,
I

de 2017.e8
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\1,\1\(110 TUSTES

Processo 77/1979/021/2015

Auto de Infração nO 4866912015
SUPAAM CEIITRil ME1RÕP"ANÂ.~~:<I'''i\

.ProtoCOlon,~qO'lI) i I'
i -? A.q; ,

I,D""nnnsáw:\: •. C: - Jl ['"""I'W _= ,,-'---_. ~

I

NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTOA., peSSO~'urídica de

direito privado. inscrita no CNPJ sob o nO 16.921.603/0001-66, com sede na Av. C, n(l

1413, Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, CEP 39.404 04, vem,

respeitosamente perante V.Sa., por meio de seus advogados abaixo laSSinadOS
(procuração anexa Doc. 1), apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, n Auto de

Infraçao em epígrafe, pelos fatos e fundamentos que passam a expor:

I - Tempestividade I
1. Considerando que o Recorrente tomou conhecimento do indefE1rimentoda

Defesa Administrativa, referente ao Auto de Infração nO 48669, na da~a de seu

recebimento, qual seja, dia 09/fev.!17 e conforme dispõe artigo 43 do Decreto Estadual nO

44.844/2008, concede o prazo de 30 (trinta) dia para interposição do Recurs6, portanto,

tempestivo ° presente Recurso.

11- Dos Fatos

2. Faz-se aqui a cronologia dos fatos e acontecimentos que culmi~aram. comI _
a devida ~ênia, na aplicação equivocada de penalidade à NOVO NORDISK íRODUCAO

FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. - ora Recorrente. ,

3. De modo a exercer sua atividade sem qualquer impedime1to legal, a

Recorrente possui Certificado de utorga de Portaria nO01757/2008, com vencimento em
• I

01/out./13, tendo sido formalizado t estivamente seu pedido de Renovação de Outorga,

conforme processo nO08389/2013. I
, I
'.

• ,',""0.,

~-,."
. "-"",,'''.' -.':- -•• ,,' 1



ou em

,eg1 conforme

Extrair água subtefTânea sem a devida

desconformidade com a mesma.

5.

seu

vencimento aos 11/ago./2019, outorgando-lhe o direito de

conforme Portaria no 01264/2015 (Doc. 2).

6. No dia 03 de agosto de 2015, o Recorrente recebeu o Ofício nO n .09312015,
DAT/SUPRAM NM, lavrando o Auto de Infração nO 48669/2015 em epígrafe ( cc. 3), com

a seguinte descrição:

7. O Auto de Infração em epigrafe, teve seu embasamento

Decreto n° 44.844/2008, no seu art, 84 - Anexo 11- Código 213.

I

'Alt 84, Constituem infrações ás normas de ufilizaçJo: de recursos

hidricos superficiais ou subterTáneos, as tipificadas no AnJxo W

ANEXO /I

(a que se refere o art. 83 do Decmto nO 44.844, de 25: de junho de

2008.) I

CÓdigc 213

Descrição da

Infração

Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em

desconformidade com a mesma.

Classificaç,;o Grave

Penalidade Multa simples

Outras Cominações

ObseNaçôes

A mulla simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente

com as seguintes penalidades: 1- Embargo ou suspensJo de obras

ou atividades 2 - Pena restn"/iva de direilo (Cancelamentd da Portaria

de Outorga) 1
O embargo ou suspensão não poderá Nplicado nos caso de usos

prioritános (consumo humano e dessedentaç~o de aníma~S).

8. Aos 21/ago.l15. inconforma,dacom a suposta infração, foi apresentada

Defesa Administrativa junto a este r. ÓrgãO' I



teses sustentadas.

fundamentos abaixo apresentados.

10. Diante dos fatos decorridos, tal medida não deve pelos

111- PRELIMINARES

111.1- Ausência de critério para fixação do valor da infração

11 Foi aplicada pela Supram NM multa no valor de R$ 22.539,58 (~inte e dois

mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), sem, contudo, observar os

critérios de valoração minimos previstos na norma tipificadora. j
12. O Decreto 44.844/2008 define como mínimo legal para mui as simples

aplicáveis a empreendimentos que se enquadram no Anexo I e 11 o valor' d~ R$ 50,00

(cinquenta reais) e, no máximo, R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reaiS)'j.

13. De acordo com a norma, em se tratando de empreendimen o de porte

grande, a norma específica os valores conforme seu Anexo 11,vejamos:

Pequeno

Grave Som

Reincidência

Reincidência

Genérica

1.000,00

3.666.67

5.000,00



(...}

15. Necessário ressaltar ainda que em momento algum fora respei ado o fato

de a Recorrida ter a seu favor a atenuante, conforme art. 68, I, e, vejamos: I
Arf. 68 Sobre o valor-base da multa serão aplicadas circunsrAncias atenuantes e

agravantes, conforme o que se segue:

/- atenuantes:

(.)

e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução os probJemas
I ..

advindos de sua conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em ate trmta

por centOi (Grifos) j
16. Destarte, é nitida a omissão por parte do Agente Fiscalizador ro Auto de

Infração em epigrafe, uma vez que não foi respeitada a ocorrência de atenuantes e do

fato de não ser reincidente no momento da lavratura do Auto de Fiscalizaçãb, já que a

Recorrida ao ter ciência do fato no qual está sendo imputada, agiu r realizou

imediatamente todas as medidas necessárias de modo a sanar o problema que veio

a ocorrer de maneira isolada, pois a Recorrida sempre teve o intuito de se Imanter em

conformidade ambiental perante todos os órgãos fiscalizadores, sejam federais, estaduais

e municipais.

17, O fato da Recorrente não ser reincidente, ter a seu favor atenuantes, como

ter sanado de imediato as irregularidades ora ocorridas, não foram em mom~nto algum

avaliadas pelo órgão ambiental em referência, sendo que o modo de fixação no valor da

multa partiu exclusivamente da discricionariedade e arbitrariedade do agente ~a Supram

NM, o que não se pode admitir. I.
18. Diante dessas circunstâncias, a jurisprudência firmou orientação, no sentido

de que a imposiçâo de multa em limite superior ao mínimo. sem indi~r qualquer

circunstância que justifique o seu aumento, é ilegal: I
"AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇAo. APL/CAÇAo DE

MULTA. IRREGULARIDADE SANADA. VALOR EXARCEBADO.! AUSÊNCIA~\ /

DE JUSTIFiCATIVA PLAUSíVEL. 1 A irregularidade ensejaddra da pena ¥
f\
"



reservada por lei.
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pecuniána, malgrado sanada posteriormente, mostra.se exacerbada, á ml

I
de justificativa p/ausivel, 2. A multa foi fixada no valor de R$3.00G.080,OO

(três milhões de reais), valor bem acima do mínimo legal, nãol podendo

ser aplicada em camiar confiscatório. devendo a sanção administrativa
I

observar os limites estabelecidos em 'ei, contendo, em sua motivação. a
exposição das razóes que levaram a adoção da medida, iendo que

I
consoante o disposto no art. 44 do Decreto na 3.179/99 a multa seria aplicada
no valor mínimo de R$500,OO (quinhentos reais) e máximo de R$10.QOO.OOO,OO

(dez milhões de reais). 3. A dos/mama da pena pecuniãriJ se deu

excessivamente acima do mínimo, sem justificativa para tanto, tomo era

de rigor, visto que imprescindivel a motivação para fixá-Ia emlnivel Mo

elevado, mesmo porque os documentos acostados nos autos não!permitem

verificar as condições objetivas para sua imposição em tal monta te, o que

conduz a sua ilicitude. Dessa forma, para arbitramento da multa, no caso dos

autos em vaJor acima do mínimo, devia a autoridade que a impÔs) stificar o
exagerado montante de acordo com os aspectos previstos na noroJa legal, o

que não fOIobservado. 4. Apelação do IBAMA improvida." I
(AC 200533000236585, DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE

ALMEIDA, TRF1 - QUINTA TURMA, 09/04/2010). (Grifas,) I

I
19. Ainda neste sentido, é o entendimento do no Egrégio Tribunal de Justiça de

Minas Gerais decidiu aos 19!abri.l16, se não vejamos:

EMENTA: EMBARGOS A EXECUçAo ~ TERMO DE AJUSTAM TO DE

CONDUTA - PRELIMINARES ARGUlDAS ~ MAT~RIAS MERI RIAS-

AVERBAÇAo AREA DE RESERVA LEGAL - MATRíCULA DO f ÓVEL -

SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - MANUTE~ÇAO DA

OBRIGAÇAO ASSUMIDA - POSSIBILIDADE DE INSCRiÇÃO NO CAbASTRO

AMBIENTAL RURAL - OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIE1TAL OU

DA OUTORGA PARA USO DE RECURSOS HíDRICOS - OBRlfAÇÓES

CUMPRIDAS DE FORMA INTEMPESTIVA - REDUÇÃO DA i MULTA

APLICADA - PRINCípIOS DA RAZOABILIDADE E DA

PROPORCIONALIDADE. {

~ SubSiste, na novel leglslaçtio, tanto a obngação de institUição d reserva

legal. como a de sua averbação na matrlcuta do Imovel rural, enqu nto não

ele/lVado seu registro no CAR. A legislação alua! continua obrigando o

proprietário a manter e, eventualmente, recompor a fração da p~riedade
I

- No direito ambiental, deve ser cumprido o dever de progressividade, tor meio

da adoça0 de medidas legislativas e admInistrativas que objetivem um\/

aprimoramento no que diz respeito aos direitos socioamblenlais; portlnto, hâ,~.

,J



;

inequivocamente, uma vedação no sentido de não se retírar as garantias

destinadas à proteção ambiental já existentes.

- O cumprimento intempestivo das obrigações de fazer assumidas no ermo de

Ajustamento de Conduta acarreta a aplicabilidade da multa estabelecI a para a

hipótese de inadimplemento

• A multa aplicada pelo descumprimento das obrigações eve ser

reduzida para patamar razoável e proporcional, a fim de que 50 seja

obstado o prôprio cumprimento da obrigsção ambiental principsl.,

Processo: Apelação Clvel 0140198.96.1014.8.13.0701 (1) Des.(a) Ana Ptrtlla Cllhte 4'
CÂMARA CíVEL - TJMG

20. Mesmo que no caso em apreço fosse possível a aplicação de sançã acima

do valor mínimo, o que se admite apenas por hipótese, demandaria, por parte do rgão, a

devida fundamentação, pois o simples fato de se impor uma infração, sem in icar os

elementos de sua convicção, embasados em fundamentações legais que comp vem a

autoria e materialidade da conduta, não tem o condão de imputar infração alguma. eve-se

ter a penalidade amparada em perícias, laudos e até mesmo fotos que comp vem a

suposta sanção do infrator.

21. A doutrina é unânime neste sentido, confonne se verifica na 11 -o de

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS' :

"As sanções devem guardar proporçãO com a finalidade buscada_ O excesso

deve ser evitado e, em caso de exacerbação. o Judiciário recon ecerá a

ilegalidade e a inconstitucionalidade da punição. A aplicacão de muI acima

do minimo ra o ue a fei reve'a existência de a ravantes de erá ser

claramente demonstrada sob pena de nulidade da sanção". (Grifas.

22, Ante o exposto, evidente e cristalina a falta de razoabilidade por p rte do

agente fiscalizador, uma vez que não foram consideradas as diretrizes essenc ais do

Direito Administrativo e da norma tipificadora, devendo assím o Auto de Infr ção e

consequentemente a multa serem anulados. Vejamos o que o Decreto 44.84 /2008,

especifica sobre a razoabilidade que deverá o órgão sancionador respeitar:

Art. 81. Lavrado o auto de infração, o mesmo será revisto pela au ridade

competente, para a verificaçáo da legalidade, razoab lidade~

proporcionalidade, e dos demais criténos estabelecidos neste Capítulo, Grifos).'~

\00

1-FREJTAS, VladimJr p~ssos de (Org). Direito Amblcntal em Evolu~ào. v 2.8, reimpr.. Curitiba: Juruá. 2010, p. 3 .



IV. MÉRITO

IV.I DA INOCORRÉNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE

24. Primeiramente, importante tecer algumas informações.

25. A Recorrente sempre zelou pela preservação do meio ambiente e fáticas

sustentáveis, razão pela qual a mesma possui certificação ISO 14001/2004, ( OCo 4),

objetivando obter um desempenho ambiental correto e sustentável. I
26. Hoje a Recorrente possui instituída sua Politica Ambiental, com ÓbjltiVOS e

•

processos necessários para atingir 05 resultados ambientais ora traçados. atestandf assim

sua responsabilidade ambiental de suas atividades. I
27. Importante destacar que a certificação ISO 14001 promove: diversas

melhorias internas nas empresas e organizações em termos de funcionamento, reu! lização

de materiais, manuseio e reciclagem de resíduos, otimização do uso de energia, dentre

outros.

28. Para a obtenção e manutenção da Certificação, a Recorrente é suqmetida

periodicamente a auditorias ambientais por parte da empresa certificadora, trbzendo

inúmeros benefícios ambientais para a empresa e a sociedade. Para a obtetção e

manutenção da Certificação é verificado o cumprimento imprescindível de requisitos como:

>- Cumprimento da Legislação Ambiental;

,. Diagnóstico atualizado dos aspectos e impactos ambientais da atividade;
;o- Procedimentos padrões e planos de ação para eliminar e diminuir os impactos

ambientais,

j;> Treinar e quafificar seus colaboradores.

29. Conforme este breve relato, fácil de concluir que a suposta Infração

imputada à Recorrida não gerou qualquer impacto negativo ao Meio Ambiente, uJa vez

que todas as medidas de controle, mitigação e compensação sempre foram e cbniinuam

sendo 'rr.adas. O que ocorreu foi um fato isolado, conforme discorreremos no tôbiCO a

seguir. 'N. I
"j



35. Neste sentido, toma-se evidente a boa fé por parte da

sentido, corroborando com tal entendimento do STF, vejamos:

- !

,.,

IV,i1 PRINCipIO DA BOA-FÉ I
30. Um dos princípios fundamentais do Direito Administrativo é o ~a boa-fé

objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta entre Admini~tração e

Administrado. No entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por

todo o ordenamento jurídico. ,
I

31. No caso em leia, a autoridade administrativa foi imputada por "Extrair água

subterrânea sem a devida outorga ou em desconformídade com a mesma".

32. Conforme informado no tópico anterior, a Recorrente sempre se pautou na

responsabilidade ambiental na execução de sua atividade, o que ocorreu fol. um fato

isolado o qual não deve ser atribuído à Recorrente.

33. Não há que se imputar a autoria da infração a Recorrente. Desta -se que

a extração da agua acima da vazão concebida em sua Outorga ocorreu ror uma

eventualidade em razão da manutenção periódica de seu hidrômetro, o que acarretou na

elevação da potência da bomba. Tal ocorrência foi inclusive registrada no si~tema de

Controle Ambiental da e pela própria Recorrida. Claro é que não houve dolo da Rehorrente.

34. Ademais, após a ciência do fato, a Recorrida promoveu imediata~ente as

correções necessarias de modo a sanar o problema. Foram instalados uma vJlvula na

bomba e um lacre para regulagem da mesma, o que prontamente saneou o p~oblema,

mantendo-se eslavel a captação dentro dos limites legais estabelecidos em sua pJrtaria de

Outorga.

Recorrida. Neste,

I
{. ..} considerando que não houve modificação no contexto fático e nem

mudança legislativa, mas sobreveio uma alteração subs,knCial no

entendimento do STF sobre a maténa, possivelmente em {abe de sua

nova composiçao, entendo ser conveniente evitar que u cãmbio

abrupto de rumos acarrete prejuízos aos jurisdicionados que Bufaram

suas ações pelo entendimento pretoriano até agora dominant .

Isso, sobretudo, em respeito ao principio da segurança juridí que, no

dizer de Celso Antonio Bandeira de Metlo, tem por escor .evita,,¥,

alterações surpreendentes que inslabilizem a situação dos

\, ,



, o

administrados bem como minorar os efeitos traumáticos QU

de novas disposiçãesjurldicas que alcançaram SI/uações Jm urso"

Não se propugne com isso, ê evidente, a cristalização dajJ,;s rudência

Ou a paralisia da atividade legislativa, pois as decisões jhdi íeis e as

leis nfJopodem ficar alheias á evolução social e ao devi,. Jist rico. Não

se pode olvidar, contudo, que cumpre, como sabiamentb pontou a

Ministra Carmen Lúcia... conferir "segurança" ao p~ sso de

transformação. l
Por estas razões entendo que convém empresta -$ efeitos

I
prospectivos às decisões em tela, sob pena de impor-se pes dos ónus

aos contribuintes que se fiaram na tendência jUrisprudenbia indicada

nas decisões anteriores desta Corte sobre o tema, c~m lodas as

consequêncies negativas que isso acarretará nos planos e 6mico e

social. (...)

(Voto s/queslao de ordem. Minislro Ricardo Lewandowski)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 370,682-9 SANTA CATARINA- MIN. GILM MENDES

- Tribunal Pler.o - 06Jcul.l2010 I
36, Caso assim não entendam, o que faz em atenção ao Prin ipio da

Eventualidade. que a multa seja reduzida para seu mínimo legal por não haver ~g vantes
I

e, pela razão da Recorrida não ser reincidente, que seja aplicada o desconto de GO Yo(trinta

por cento).

v - DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS

37, Tendo em vista todo o exposto, constado o real interesse de a corrida

manter-se em conformidade ambiental perante aos órgãos fiscalizadores, vem ~ erer;
I

J - A admissão do presente Recurso com o cancelamento do uto de

Infração n° 48669, uma vez que exaustivamente comprovada alb a-fé e a

politica interna da empresa, pautada sempre na sustent bilidade

ambiental, bem como não ter havido quaiquer tipo de 1a o e/ou

degradação ao meio ambiente:

,
I

Lo

11 - seja desconsiderado qualquer tipo de aplicação de

administrativa à Recorrida e, sucessivamente, o que se dd

eventualidade, seja aplicada ent\7bstituiÇãO apenas e tão to

penalidade de advertência escrita: ~

,

sanção

ite por

ente a



PROCURA CÃO

Pelo presente instrumento de procuração, NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARM!ACÉUTICA DO
I

BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO 16.921.602/0001 ~

66, com sede na Av. C, n. 1413, Distrito Industrial, Município de Montes claroJ/MG, neste ato
legalmente representada pelo SR. MARCELO ZUCULIM JUNIOR, inSCritO no CPF nO
706.359.278-53, nos termos de seu contrato social pelos infra-assinados, nomeIa e constItuI seus

bastantes procuradores os advogados MARCELO TOSTES DE CASTRO MA Ar Inscnto na

OAB/MG sob o nO 63.440, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, InSJlto na OAB/MG

sob o nO 108.112, DANILO FERNANDEZ MIRANDA, inscrito na OAB/~G sob o nO
74.175, VINÍCIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO, Inscrito na OABtMG sob o nO

76.938, BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA, Insento na OABjMG sob o nO108'100, MARIANA

DE CARVALHO BACIL, inscrita na OAB/MGsob o nO139,544, MARIANA MARQUES CARDOSO
I

DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/MG sob .0 nO 152.028, BRU~O CUNHA REqO, inscrito na

OAB/MG sob o nO 168.348, RAECLARA DRUMMOND RAMOS1 inscrita na OA~/MG sob o nO

175.443, WEULER DIAS GOMES, inscrito na OAB/MG sob o nO122.417 e LUANk DE AMORIM
I

E SILVA ALVES, inscrita na OABjMG sob o nO47990-E, brasileiros, residentes e domiciliados em

Belo HorizontejMG, com escritório profissional na Rua Sergipe, nO 1.167, 3d andar, Bairro

Funcionários, CEP 30.130~171, Belo HorizontejMG, os poderes da cláusula "A~}udicia", para

promover a defesa dos meus direitos e interesses em qualquer instância ou tribrnal, podendo,

ainda, acordar, concordar, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar termo de
I

compromisso e substabelecer, praticando tudo o que for necessário para o fiel desempenho do,
presente mandato, especificamente, para apresentar defesas e recursos em tod~s as instâncias

administrativas, em nome da empresa, referente ao AI~48699/2015 lavrado p la Supram NM

(Superintendência de Regularização Ambiental Norte Minas).

Montes Claros, 02 de Ma,r4 2017.
,:::..~)v'!()!
--~"'" ,'-.)-,
'-/ -- .~

NOVO NORDISK PROOU~O FAR""ACÉUTICA DO BRASIL LTDA.

MJRêELO ZUCUJIN JÚNIOR I
( CPF nO 706.~9.278-53
~ -~ IRGnO MG - 14.881.407



requer a V.S' o deferimento do seguinte ato:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionallzaçao e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e lntegração
Secretaria de Estado de OesenvolYimerlto Econõmico de Minas Gerais

J1163159562853

N" DO PROTDCOW (Uoo 'o ,",m com'~r

I
I

N' de MatriCUlado Agenle
AuxllJar do Comércio

DESCRiÇÃO 00 ATO / EVENTO

ALTERACAO

AL TERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ENTRADA DE SaCIO/ADMINISTRADOR

SAlDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

aIDE

2062
Código da Natureza
Jurldtca

2247

2001

2005

!lMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

I
1IIIIi Í1ilfmílllllll~ II1IIICÓDIGO DO

EVENTO

NOVO NORCISK PRODUCAO EARMACEUTICA pO BRASIL LIDA

(da Empresa Ou do Agerlte Auxiliar do Comércio)

CÓDIGO
DO ATO

002

Nome:

N°DE
VIAS

31206942899
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Telefone de Contato:

Nome:

Assinatura:

MONTES CLAROS

Local

20 Setembro 2016

Data

I

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliarldo Comércio:

I
I
I

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

O DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais} igual(ais) Ou semelhante(s}:

DSIM DSIM

oDECISÃO COLEGIADA

I
Processo em Ordem

decisao

-,--
Data

ONÃO _,_, __

Data Responsável

ONÃO _,_, __

Do" Responsável

DECISÃO SINGULAR

O Processo em vigênCia. (Vide despacho em folha anexa)

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

O Processo indeferido. Publique-se.

2' EJ<igência

o
3' Exigência

o
4' E<igência

o
5' Exigtncia

o
-'-'--

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

O Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

D Processo delendo. PUblique-se e arquive-se.

O Processo indeferido. Publique-se.

-'-'--
Data

2" ExigênCia

o

Vogal

3' ExigênCia

o

Vogal

o
I

I
I
I

5" EXIgênCIa

o

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇOES

~ Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais I
~Certifico registro sob o n° 5883290 em 06110/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, Nife

• 31206942899 e protocolo 164879854 _ 0110912016. Autenticação: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. Marine~de Paula Bomf[m-
Secretária-Geral. Para validar este dOClJmento. acesse WWWjucemg.mg'901l.breinformenOdoprotOCOI016/487.985--4.0C igo de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0611012016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária.Geral ' _

",. ' pág. 1/36



Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

16/487.9854 J163159562853 29/07/2d16,

pâg.2136

MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS G
Registro Digital I

Capa de Processo

706.359.278-53

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

pãJina 1 de 1
I

tlífà "", Com","'" E",,, " M'", G,,,I, I
~Certifico registro sob o n° 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDI$K PRODUCAO FARMACEUTICA DO ~RASIL LTDA, Nire

" 31206942899 e protocolo 164879854 _01/09/2016, Autenticação. 5E13C9A3183FB92E3899CFB2535F532EEC912777. MarínEiJyde Paula Bomfim-
Secretária-Geral Para validar esle documento, acesse www.jucemg.mg.govbreinformenodoprotocolo 16/467,985-4 e o 'dlgo de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06fl0/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secrelána-Gera

http://www.jucemg.mg.govbreinformenodoprotocolo


BRASIL L TDA.

pág.3136

21" ALTERAÇÃO DO CdNTRATO

SOCIAL DE NOVO *ORDlSK

PRODUÇÃO FARMACÊUTIC~ DO

I,
CNPJ/MF No. 16.921.603/0001-66

NlRE 31.206.942.899

Montes Claros. \7 de Junho de 2016.

Pelo presente instrumento partIcular, as partes abaixo assinadas. l
I. NOVO NORDISK REGION INTERNATlONAL OPERATIONS AiS. oCledade

devidamente organizada e existente de acordo com as leis da Dinamarca. co~ sede em

Novo Allé. D~-2880" Bagsvaerd. Dinamarca. inscrita no CNPJIMF 1 sob n°

07.380.842/0001-65. neste ato. representada por seu bastante procurador-i Andrzej

Pawel Popkowski. polonês. casado. administrador de empresas. portador da fédllla de

Identidade para Estrangeiros "RNE" G068983-Q CGPl/DIREXlDPF. in~crito no

CPFfMF sob nO 237.425.958-73. residente e domiciliado na Cidade de S~o Paulo,

Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Fernão Cardim, nO 371, \apto. 61.

Jardim Paulista. CEP 01403-020, e

~ JUr'lla Comercial do Estado de Mir'las Gerais
~Certlf,co registro sob o nO 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NOROiSK PRODUCAO FARMACEUTICA DO ,BRASIL LTDA. Nire

• 31206942899 e protocolo 154879854,0110912015. Autenticação: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777 Marin Iy de Pau~ Bomfim-
Secretár'la.Geral. Para validar este documento, acesse \VWW.jUCemg.mg,gov.br e ir'lforme nO do protocolo 16/487,985,4 e o 6Oigo de segurança
L2Dz: Esta cópia foi auler'lticada digdalmente e assinada em 06110/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária,Gera
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2. NOVO NORDlSK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., sociedadj empresária

limitada. com sede na Cidade de Araucária. Estado do Paraná. na R a Professor

Francisco Ribeiro, 683, Bairro de Barigui, Zona Industrial de Araucária (CIAR), CEP

83707-660, inscrita no CNPJ sob nO 82.277.955/0001.55. com seu contato Social

devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná ("JUCEP~R") sob nO

41.202387.996. em sessão de 20 de agosto de 1990.43" e última alteraçã6 contratual

datada de 20 de abril de 2016. arquivada na JUCEPAR sob nO 2016290155~, em sessão

de [9 de maio de 2016. neste ato, representada por seu Vice Presidente Corporativo, Sr.

Andrzej Pawel PopkowskL supra-qualificado, e por seu Diretor Geral,lsr. Alia0

Finkel, brasileiro. casado, engenheiro. portador da Cédula de ldentida e RG na,
24.l74.35l-5-SSP/SP. inscrito no CPF/Mf sob nO 258.135.498-46, rtsidente e

domiciliado na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, com endereço nJ Rua Jorge

Americano. n° 243, apto. 132, Bairro Alto da Lapa, CEP 05083-130. -1

"no", ,óem, da ,oc;,dade empede;a hmüada NOVO NORDISK PRlDUÇÃO,
FARMACÊUTICA DO BRASIL LTOA. ("Sociedade'.), com sede na Cidadele Montes

Claros. Estado de Minas Gerais. na Avenida "C", 1413, Distrito Industrial. C9P 39404-

004. inscrita no CNPJ/MF sob n° 16.921.603!OOOI~66. originalmente constitl;lÍda como

sociedade anônima e anteriormente denominada Biobrás S.A .. tendo sido transfdrmada em

sociedade empresária limitada conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinãrif realizada

em 31 de dezembro de 2003. cujo Contrato Social foi arquivado na Junta Corpercial do

Estado do Minas Gerais C'JUCEMG") sob NfRE 31.206.942.899. em sessão 6e 04 de

março de 2004, com 20ü e última alteração contratual datada de 25 de junh1 de 2015,

2

Ilifà Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~Certifíco registro sob o n° 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTOA, Nire

- 31206942899 e protocolo 164879854 _ 0110912016. Autenticação: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. M.uinely de Paula Bomfím -
Secretária.Geral. Para validar este documento, acesse wvNI jucemg,mg.gov.br e informe nD do protocolo 16/487_985-4~olc6di90 de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digrtalmente e assinada em 06/10/2016 por Mannely de Paula Bomfím - secretária.Gera. _
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registrada na JUCEMG sob nO5563638, em sessão de 13 de agosto de 2015. 'êm entre si

justo e contratado, de mútuo e comum acordo, alterar o seu Contrato Social, prJcedendo da

seguinte forma: I
I. De mútuo e comum acordo, as sócias decidem designar o Sr. Marcelo Zuculin

Júnior. brasileiro, casado. farmacêutico. portador da Cédula de Identidade RG n[ 8.902.884

SSP/SP e inscrito no CPFfMF sob nO706.359.278-53, residente e domiciliado na Cidade de

Montes Claros. Estado de Minas Gerais. com escritório na Avenida "C". 1413. Distrito

Industrial. CEP 39404-004. para o cargo de Diretor e membro do Conselho C+Sllltivo da

Sociedade, em substituição ao Sr. Niels Laurbjerg Nielsen, cidadão dinamarquês, casado,

administrador, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE: ~441794-2.

inscrito no CPF sob o n° 017.148.416-93. residente e domiciliado na Cidade be Montes

Claros. Estado de Minas Gerais. na Rua Jo~o Alves Maurício. 299. Jardim panor1ma. CEP:,

39401-096.

n. Tendo em vista a deliberação acima. decidem as sócias alterar as Cláusulas 9" e 12,
do ConteatoSoe,,] da Soc"dad,. qu' pas<ama vogam com a, "guint" "daçõ,,, •

"Cláusula ça _ Para genr e admmistrar a Sociedade. observadas as Irestnçoes

previstas abaixo. as sócias, neste ato ratificam a designação para o cargo Ide Diretor

da Sociedade o Sr. Marcelo Zuculin Júnior, brasileiro. casado. farmacêutico,

portador da Cédula de Identidade RG nO8.902.884 SSP/SP e inscrito no C~F/MF sob

nO706.359.278-53, residente e domiciliado na Cidade de Montes Claros. iEstado de

Minas Gerais. com escritório na Avenida "C'. 1413, Distrito Industrial, CEP 39404-

004. I

3

~ Junt<l Comerei<ll do Est<ldo de Min<ls Gerais l
~.fCertífico registro sob o n° 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, Nire

.- 31206942899 e protocolo 164879854 _ 0110912016. AutenliC<lyão: SE13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. Marin Iy de Paula Bomfim.
Secretári<l-Geral. Par<l vallda.r esle documento, acesse wwwjucemgmg.gov.breinforme nOdo protocolo 16/487.985-4 e O~igo de segurança
L2Dz Est<l cópi<l loi autentiC<ld<l digit<llmente e <lssin<ld<l em 06/1012015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretári<l-Gera~ t,rrl. ....•~

~ pá<l.5135



Parágrafo 1" • O Diretor terá mandato por prazo indeterminado, e poderá ser;

substituído a qualquer tempo.

Parágrafo 2" - A remuneração mensal do Diretor será estabelecida peripdicamente

pela socia mujontána e tal remuneração será paga a custa da Sociedade. I

Parágrafo 3" O Diretor está dispensado de prestar caução para 1exercício
I

de suas funções.

Parágrafo 4" - O Diretor poderá_ sem a prévia autorização do Conselho

Consultivo. nomear procuradores para representar a Sociedade e~ atos não

relacionados na Cláusula 13. desde que os poderes outorgados sejam específicos e

por prazo determinado. Somente procurações para fins judiciais piderãO ser

outorgadas por prazo indeterminado.

Parágrafo 5° - Caberá ao Diretor. agindo em conjunto com I (um) procJador. ou a

2 (dois) procuradores com poderes suficientes. devidamente constitLdOS pela
I

Sociedade. agindo sempre em conjunto. representar a Sociedade na Píátíca dos

atos rotineiros provenientes de exigências legais onde os compromissos e

responsabilidades são pré-definidos, tais como endossar duplicatas pard cobrança

bancária. assinar e receber correspondências. intimações, notificaçõeJ, autos de

infração. livros e papéis contábeis e fiscais. cartas de transferência de rUndOSde

mesma titularidade. assinar cheques ou borderôs de pagamento. bem cOTo assinar

4

~Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ~
~Certifico registro sob o n" 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTO .•••, Nire

• 31206942899 e protocolo 164879854 _ 01109/2016, Autenticação: 5E13C9A31S3FB92E3BS9CFB2535F532EEC912777 Mann Iy de Paula Bomfim •
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I
Parágrafo 2° - O Presidente do Conselho Consultivo deverá ser eleitd pela sócia

representando a maioria do capital sociaL para um mandato de até 2 (dO:iS)anos. O

Presidente poderá ser reeleito ou substituído a qualquer tempo t*la sócia

majoritária.

pág.7/36

contratos de câmbio oriundos de remessa de capital estrangeiro ou relativos à

operações de importação/exportação de quaisquer valores",

"Cláusula 12 - A Sociedade possui um Conselho Consultivo compost de 3 (três)

a 6 (seis) membros. pessoas fisicas. que poderão ser sócias ou não, nqmeadas ou

destituídas pela sócia majoritária através deste Contrato Social ou de initrumento à

parte.

Parágrafo 10 _ Os membros do Conselho Consultivo poderão residir n Brasil ou

no exterior. Se um membro do Conselho Consultivo residir no exterior. ste deverá

nomear um procurador que resida no país para receber citação em ações que

possam ser contra ele propostas com base na legislação societária, com prazo de

validade de ao menos 3 (três) anos após o término do mandato do Jembro não

residente no BrasiL

Parágrafo 3° - Os membros do Conselho Consultivo poderão renunciar a qualquer

tempo seus cargos no Conselho Consultivo. A carta de renúncia será ent I gue para a

sócia majoritária e para a Sociedade. A nomeação dos membros d Conselho

Consultivo poderá ser revogada a qualquer tempo pela sócIa lajoritária.

5
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Parágrafo 4° - Os membros do Conselho Consultivo não

remuneração.

I
receberão qualquer

AiS. neste ato, ficam designadas e ratificadas as designações

indivíduos como membros do Conselho Consultivo da Sociedade:

p<'g. 8/36

Parágrafo 5° • A nomeaçâo dos membros do Conselho Consultivo se~áfeita para

um período máximo de 2 (dois) anos. Entretanto, a sócia majoritlíria poderá

pcorrog" o m,nd,to pm novo, p,dodo, de ,té 2 (do;,) ano, cada. ~oi dec;,ão d,

sócia majoritária NOVO NORDISK REGION JNTERNATIONAL OP IRATIONS

d01 segu;nr"

(i) Henrik Ehlers WulfI dinamarquês. casado. administrador dei empresas,

pOltador do passaporte n° 204789978. residente e domiciliado em Vi11rosevej26..

na Cidade de Vrerlose. Dinamarca. o qual é designado Presidente do Conselho

Consultivo;

(ii) Ole Ramsby, dinamarquês, casado, administrador de empresas, ptrtador do

passaporte nO101213278. residente e domiciliado em Christianholms' Tvaervej 10.

na Cidade de Klampenborg, Dinamarca;

(iii) Marcelo Zuculin Júnior. brasileiro. casado. fammceulico. porador da

Cédula de Identidade RG nO8.902.884 SSP/SP e inscrito no CPF/MjF sob nO

706.359.278-53. residente e domiciliado na Cidade de Montes ClaroS, Estado de
I

Minas Gerais. com escritório na Avenida "C', 1413, Distrito Industrlal. CEP

39404-004: e

6
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(iv) Preben Haaning, cidadão dinamarquês, casado, engenheiro. p rtador do

passaporte n° 204.625.845, residente e domiciliado em Kong Yaldemars ej 3,2840

Holte, Dinamarca.

Pa,ágmfo 6° _ O, membm, do Come lho ComuU;vo. nomeado, de aJdo com o

Parágrafo 5° acima, têm mandato válido até 2 anos. salvo se nãd for antes

revogado" .

111. Ademais. decidem as sócias aumentar o capital social. totalmente subscrito e

integralizado. em moeda corrente nacional. de R$ 417.203.719.00 (quatrocentos e dezessete

milhões, duzentos e três mil, setecentos e dezenove Reais) e um saldo de R$ O, 4 (noventa

e quatro centavos) para futuro aproveitamento. representado por 417.203J7J9 quotas

(qualmcento, e dez",ete núlhõe>. duzenlo, e te" m;1. ,etecentos e dezenove iOO'OO) com

o valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma, para R$ 442.143.361,00 (qu1trocentos e

quarenta e dois milhões. cento e quarenta e três mil e trezentos e sessenta unt reais), um

aumento. portanto no valor de R$ 24.939.641,06 (vinte e quatro milhões, novecentos e

trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e seis centavos), represbntado por

24.939.642 novas quotas. quando somado ao saldo de R$ 0,94 centavos acima referido, as

quais são totalmente subscritas pela SÓCla NOYO NORDISK REGJON

INTERJ""JATlONAL OPERAT10NS NS. com o expresso consentiment da sócia

NOYO NORDISK FARMACÊUTJCA DO BRASIL LTDA. que, neste ato, renuncia ao

7

direito de preferência para subscrição de novas quotas.
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IV, Subsequentemente, a SÓCia NOVO NORDISK REGI0N INTERN TlONAL

OPERATIONS AIS, neste ato integralize a totalidade das 24.939.642 (vio e quatro

milhões, novecentas e trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e duas) novas qubtas por ela

subscritas, com um valor total de R$ 24.939.641.06 (vinte e quatro milhões. nJvecentas e,

trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e um e seis centavos). em moe~a corrente

nacional, utilizando o saldo das reservas de lucro acumuladas até 31 de Maib de 2016.

conforme balanço patrimonial emitido nesta mesma data. o qual é totalmente ~ribuído às

quotas da Sociedade integralizadas pela sócia NOVO NORDISK I REGION

INTERNATIONAL OPERA TlONS AlS. com o expresso consentimento da sócia

NOVO NORDlSK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., tendo em vi ta o valor

irrisório que lhe caberia em função de sua participação na Sociedade.

V. Com base nas deliberações acima, a Cláusula S" do Contrato Social da Sociedade é

alterada e passa a vigorar com a seguinte redação: I

Cláusula Sa - O capital social é de R$ 442.143.361,00 (quatrocentos e uarenta e

dois milhões. ccnto e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e um reais. dividido

em 442.143.361 quotas. com valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada. otalmente

integralizadas e distribuídas entre as sócias da seguinte fama:

(a) NOVO NORDISK REGI0N INTERNATlONAL OPERAT ONS AJS

detêm 442.143.360 (quatrocentos e quarenta e duas milhõe, cento e

quarenta e três mil e trezentos e sessenta) quotas. no valor nominal total de

I
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R$ 442.143.360,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões cento e

quarenta e três mil e trezentos e sessenta Reais), e

(b) NOVO NORDlSK FARMACÊUTICA DO BRASIL J.,.T A. detém

01 (uma) quota. no valor nominal de R$ 1,00 (um real).

Parágrafo 10 • As quotas representativas do capital social Piderão ser

integralizadas em moeda corrente nacional ou em bens suscetíveis de avaliação em

dinheiro. desde que atendam a finalidade da Sociedade. 1
Parágrafo 20 - De acordo com o Artigo 1.052 da Lei nO10.406. de 10 de 'aneiro de

2002. a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor total de stas quotas.
sendo solidária com relação á integralização total do capital social.

Parágrafo 30 - Cada quota confere o direito a um voto nas decisões das ~ócias.

VI. Por fim. decidem as sócias consolidar o Contrato Social da Sociedade.1o quaL já

refletindo as alterações acima. bem como outras julgadas necessárias. passa a Jigorar com

a seguinte redação:

la
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..CONTRA TO SOCIAL DE I

NOVO NORDlSK PRODUÇÃO FARMACEUTICA DO BRASIL LT!I>A:'

DENOMINAÇÃO

Cláusula la _ A Sociedade denomina-se "NOVO NORDISK PRODUÇÃO

pág,12136

FARMACEUTICA DO BRASIL LTOA.-- e foi constituída por transfo ação da

sociedade "BIOBRÁS S.A. ", conforme deliberação de seus acionistas em ssembleia

Gera! Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2003.

OBJETO SOCIAL

Cláusula 2a - A Sociedade tem por objeto: (i) produzir. importar. embalar. reembalar.

armazenar, transportar. distribuir e comercializar, nos mercados interno e externl,produtos

medicinais e farmacêuticos para uso humano e veterinário. produtos químicos e suas

substâncias, produtos higiênicos, antissépticos. cosméticos, germicidas. saheantes e

dietéticos, complementos nutricionais e alimentos. meios de cultura, reagJntes para

diagnósticos, reagentes para biologia molecular, matérias-primas e insumos e ~orrelatos:

(ii) desenvolver e comercializar produtos, processos, sistema e métodos de p~S'quisas e

produção bioquímica. por conta própria ou através de terceiros: (iii) prestar sfrviços de

assessoria e assistência técnica no campo das indústrias química e bioquímica. bem como

serviços de industrialização. embalagem. reembalagem. amlazenamento. jransporte.
distribuição e comercialização nos mercados interno e externo, de produtos m dicinais e

farmacêuticos, e (iv) participar em outras sociedades. na qualidade de sócia ou bssociada.. . I

11
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SEDE E DOMICÍLIO LEGAL

Cláusula 3" - A Sociedade tem sua sede e domicílio legal na Cidade de Mont~s Claros,

Estado de Minas Gerais, na Avenida "C", 1413. Bairro Distrito Industrial. C.qP 39.404-

004. A Sociedade poderá abrir, manter e encerrar filiais, agências. depósitos, escritórios e

quaisquer outros estabelecimentos mediante decisão das sócias, conforme quóruln previsto

neste Contrato Social.

PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula4a _O prazo de duração da Sociedade é indetenninado.

CAPITAL

Cláusula sa ~ O capital social é de R$ 442.143.361.00 (quatrocentos e quar nta e dois

milhões. cento e quarenta e três mil e trezentos e wn reais), dividido em +2.143.361

quotas. com valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada, totalmente integralizadas e

distribuídas entre as sócias da seguinte forma:

(a) NOVO NORDISK REGION TNTERNA TIONAL OPE TlONS

AIS detém 44~.143.360 (quatrocentos e quarenta e duas milhõ s, cento e

quarenta e três mil e trezentos e sessenta) quotas. no valor nomi ai total de

R$ 442,143.360,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões. cent e quarental

e três mil e tre7:entos e sessenta Reais), e

12
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(b) NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASlU

1detém 01 (uma) quota, no valor nominal de R$ 1,00 (um real).

Parágrafo 1{I _ As quotas representativas do capital social pterãO ser

integralizadas em moeda corrente nacional ou em bens suscetíveis dI avaliação

em dinheiro, desde que atendam a finalidade da Sociedade. I
I

Parágrafo 2° _ De acordo com o Artigo 1.052 da Lei nO 10.406. de l~ de janeiro

de 2002. a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor tOlal de suas

quotas, sendo solidária com relação à integralização total do capital sociaL

I
Parágrafo 3° - Cada quota confere o direito a um voto nas
decisões das sócias.

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6" - O capital social, desde que totalmente integralizado. poderá ser aumentado

pelas sócias conforme quorum previsto neste contrato social.

Cláusula73
- O aumento de capital deverá ser deliberado em reunião de sócias. em que: (a)

serão definidos os termos e condições do aumento de capital; (b) será fixado o p~azo de até

30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferencia; e (c) sera convocada J reunião de

sócias para aprovar a correspondente alteração do Contrato Social. a mJnos que a

totalidade das sÓCias se pronunCie. nesse momento. com relação ao seul direito de

preferênCia para subscrever novas quotas no correspondente aumento de caFltal Nesta

ultima hipotese, a alteração do Contrato SOCial sem aprovada no mesmo ato.

13
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Parágrafo Único • As reuniões de SÓCiaSmencionadas nesta Cláu ula serão

dispensadas caso a totalidade das sócias assine a correspondente alt ração do

Contrato Social.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8" A Sociedade é administrada por um ou mais Diretores pess6as fisicas

residentes no BrasiL sócios ou não. O Diretor será designado pelas sócias represbntando ~;.,

(três quartos) do capital social, se as quotas representativas deste estiverem totalmente
integralizadas. e por unanimidade, se estiverem parcialmente integralizadas. O Diretor

estará investido de amplos poderes para administrar a Sociedade, bem como pa a praticar

atos em seu nome, inclusive para usar a denominação social nos termos da led constituir

procuradores na forma prevista abaiXOe representá-la cm todas e quaisquer clrcuJstânclas.

P"à""fo I o O D"elo, secá ",s'"ido na ,dmm;slcaçàod, socoedal pm um

Conselho Consultivo que será responsável pela oflentação dos objetivosle direções

gerais dos negóciOs da Sociedade. mas não tcrá poderes para praticar atos em nome

da SOCiedadeou representá-Ia na sua admlnJstração 1
Paragrafo "20 - O Diretor é responsável pela admmistração diária dos n gOCiOSda

Sociedade sob a direção e orientação do Conselho Consultivo. Quando kpropriado

ou requisitado pelo Conselho Consultivo. o Diretor deverá apresentaJ as metas
I

comerciais. estratégias e contas ao Conselho Consultivo para sua apreciação e

aprovação. Não estão incluídas nas operações diárias da Sociedade grandes

14
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transações ou transações extraordinárias. mc1umdo, mas não se limitando as

transações mencionadas na Cláusula 13 abaixo Tais transações só P1derão ser
efetuadas pelo Diretor com a prévia e específica autorização do I Conselho

Consultivo.

Cláusula 9" • Para gerir e administrar a Sociedade, observadas as restriçõe previstas

abaixo, as sócias. neste ato designam para o cargo de Diretor da Sociedade oS. Marcelo

Zuculin Junior brasileiro. casado, fannacêutico. portador da Cédula de Identid de RG nO. I
8.902.884 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nO706.359.278-53. residente e domiciliado na

Cidad, d, Monte, Cla,",. E,tado de Min" Cm;,. oom ,,",itó,io na Avenidate, 1413.

Distrito Industrial. CEP 39404-004. I

Parágrafo 1° • O Diretor terá

substituído a qualquer tempo.

mandato por prazo indeterminado. e ~oderá ser

Parágrafo 2° - A remuneração mensal do Diretor será estabelecida periodicamente

pela sócia majoritária, e tal remuneração será paga à custa da Sociedade. j
Parágrafo 3° - O Diretor está dispensado de prestar caução para o exerci, ia de suas

funções. t
Paragrafo 4° - O Drretor poderá, sem a prévia autoIlzação do Conselho onsultivo,

nomear procuradores para representar a SOCiedadeem atos não relac onados na

Cláusula 13. desde que os poderes outorgados sejam específicos e por prazo

15
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determinado. Somente procurações para fins judiciais poderão ser auto gadas por

prazo indeterminado.

Parágrafo5° - Caberá ao Diretor, agindo em conjunto com 1 (um) procura~or, ou a

2 (dois) procuradores com poderes suficientes. devidamente constitJídos pela

Sociedade, agindo sempre em conjunto, representar a Sociedade na práticb dos atos

rotineiros provenientes de eXigências legais onde os compro~issos e

responsabilidades são pré-detinidos, tais como endossar duplicatas parJ cobrança

bancária. assinar e receber correspondências. intimações, notifieações.1autos de

infração, livros e papéis contábeis e fiscais, cartas de transferência de rundOs de

mesma titularidade, assinar cheques ou borderôs de pagamento. bem como assinar

contratos de câmbio oriundos de remessa de capital estrangeiro ou rirl lativos à

operações de importação/exponação de quaisquer valores.

LIMITAÇÃO DOS PODERES DO DIRETOR

Cláusula 10 - O Diretor não poderá exercer os atos relacionados na Cláus!.!-Ia13 sem a

prévia aprovação do Conselho Consultivo.

Cláusula 11 - São expressamente vedados. sendo nulos e inoperantes co\n relação à

Sociedade, os atos de quaisquer das sócias. procuradores. diretores ou funcion 'rios que a

envolver em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos se, objetivos

sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de

terceiros. salvo se previamente autorizados. por escrito, pela sócia Jajoritária.
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Parágrafo Único - Para a prática de quaisquer contratos. acordos e/tu outros

documentos relacionados à conta garantida detida pela Sociedade perante 5 bancos

COmerCiaIS, não será necessária a autorização prévia, por escrito. da sócia

majoritária.

CONSELHO CONSULTIVa

Cláusula 12 - A Sociedade possui um Conselho Consultivo composto de 3 (trêSi a 6 (seis)

membros, pessoas físicas. que poderão ser sócias ou não, nomeadas ou destitJ..1ídas pela

sócia majoritária através deste Contrato Social Oll de instrumento à parte.

Parágrafo 10 _ Os membros do Conselho Consultivo poderão residir no Btasil ou no

exterior. Se um membro do Conselho Consultivo residir no exterior. dste deverá

nomear um procurador que resida no país para receber citação em lações que

possam ser contra ele propostas com base na legislação societária, cof prazo de

validade de ao menos 3 (três) anos após o ténnino do mandato do mFrnbro não

residente no Brasil.

Parágrafo 2° • O Presidente do Conselho Consultivo deverá ser eleito pela SÓCia'

representando a maioria do capital social, para um mandato de até 2 (dJis) anos. O

Presidente poderá ser reeleito ou substituido a qualquer tempo Ipela sócia

majoritária.

Parágrafo 3° _ Os membros do Conselho Consultivo poderão renunciar a qualquer

tempo seus c"'gos no Con"lho Consultivo.A C"'ta d, "núncia s"á '1",gU' paca
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a sócia majoritária e para a Sociedade. A nomeação dos membros do

Consultivo poderá ser revogada a qualquer tempo pela sócia majoritária.

Lnselho

I
Parágrafo 4° _ Os membros do Conselho Consultivo não receberão qualquer

remuneração.

Parágrafo 5° - A nomeaçâo dos membros do Conselho Consultivo será ,feita para

um período máximo de 2 (dois) anos. Entretanto, a sócia majOritá~ia poderá

prorrogar o mandato por novos períodos de até 2 (dois) anos cada. Por ~ecisão da
I

sócia majoritária NOVO NORDISK REGION INTERNA TlONAL

OPERA TIONS AiS. neste ato. ficam designadas e ratificadas as deSigl{ações dos

seguintes mdlvíduos como membros do Conselho Consultivo da Socledadb.

C,) Hemik Ehlm Wulff. dinama'qué,. ,a"do. admm;,trado' de lemp,",,,.

portador do passaporte nO204789978. reSidente e domiciliado em vildtseVeJ 26,

na Cidade de Vrerlose, Dmamarca, o qual e designado PreSidente dali Conselho

Consultivo.

(ü) Ole Ramsby. dmamarquês. casado. administrador de empresas, p rtador do

passaporte n° 10 1213278. residente e domiciliado em Christianholms T~aervej 10.

na Cidade de Klampenborg. Dinamarca:

(iii) Marcelo Zuculin Júnior, brasileiro. casado. farmacêutico. portador da Cédula

de Identidade RG nO 8.902.884 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nO 70'6.359.278-
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pég, 20/36

,
53, residente e domiciliado na Cidade de Montes Claros, Estado de Mina~ Gerais,

com escritório na Avenida "C', 1413, Distrito Industrial, CEP 39404-004; .;

(iv) Preben Haaning, cidadão dinamarquês, casado, engenheiro, portador do

passaporte n" 204.625.845, residente e domiciliado em Kong Valdemarsve~ 3, 2840

Holte, Dinamarca.

,,
Parágrafo6°. Os membros do Conselho Consultivo, nomeados de acordo com o

Pa,ágmlo 5' ac;ma. têm mandato váhdo até 2 anos. "Ivo" não Im antes 'Ivogado.

Cláusula 13 - A prática dos seguintes atos em nome da Sociedade depende da prévia

aprovação do Conselho Consultivo:

(a) comprar quaisquer bens imóveis;

(b) vender, empenhar, hipotecar ou de qualquer forma dispor ou onerar qualquer

bem da Sociedade, c100 valor contábil exceda o equivalente em ReaiJ a DKK

500,000.00 (quinhentas mil coroas dinamarquesas): e

(c) adquirir, ceder. transferir ou onerar qualquer ação. quota, direito de subscrição

ou outros títulos representativos do capital social de outras sociedades;

Parágrafo Único - O Conselho Consultivo analisará o plano de negócios. evisões

organizacionais e orçamento anual preparado pelo Diretor. o balanço patr monial e
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o balanço de resultado econômico da Sociedade e, se for o caso. recOtrlendará a sua

aprovação pela Reunião de Sócias. I
Cláusula 14 - Os membros do Conselho Consultivo reunir~se-ão, pessoalrJente ou por

procurador, sempre que necessário ou conveniente, e as reuniões deverão se{ convocadas

pelo Presidente ou por pelo menos 2 (dois) membros do Conselho consultiv0

1
por escrito.

com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. Toda reunião deve ser real zada com o

mínimo de 3 (três) membros do Conselho Consultivo e qualquer decisão dever~ ser tomada

pela maioria simples dos presentes. pessoalmente ou por procurador. Não obsthnte o acima

mencionado, nenhuma decisão poderá ser tomada pelo Conselho Consultivo sbm que seus

membros tenham tido a possibilidade de participar da Reunião. I'
Parágrafo 10 _ Se a Sociedade dispuser de meios, ou puder obtê-los raioavelmente.

a participação dos membros do Conselho Consultivo em reuniões jdeste órgão

poderá se dar à distância. por telefone ou videoconferência, desde que ~segurada a

autenticidade do voto do conselheiro que não estiver presente fisican\ente. Neste

caso. a ata da reunião será transmitida por fac-simile (ou por meio eletrõnico. se

assegurada a autenticidade da transmissão), ao conselheiro que não estiver presente

fisicamente. e por ele rubricada. assinada (ou autenticada) e relr1nsmitida iI

Sociedade, por fac-simile. As Reuniões do Conselho Consultivo ~oderão ser

realizadas fora da sede da Sociedade. no Brasil ou no exterior. I

Pa,à""fo2' - As Alas de Reunião do Conselho Consultivo se,ão lav,aL no livco
I

próprio e registradas na Junta Comercial quando os membros dQ Conselho

Consultivo julgarem conveniente e/ou necessário.
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REUNIÃO DE SÓCIAS

Parágrafo 3° - Nenhum membro do Conselho Consultivo poderá participar de

discussões que envolvam (Oll aprovar) matérias relacionadas a con ratos entre a

Sociedade e quaisquer de seus membros. ações judiciais contra quai!quer de seus
I

membros. ou contratos celebrados entre a Sociedade e terceiros ou arões judiciais

contra terceiros. se o membro do Conselho Consultivo tiver aleLm interesse

significativo em tais discussões que possa ser contrário aos interesses ~~aSociedade.

Caso fique estabelecido que um membro do Conselho Consultiv~ possui um

mteresse econômico ou pessoal SignificatiVO contrâno aos mteresses ia Sociedade.

tal membro podera ser excluído do Conselho Consultivo por votar em t is matérias.

I

Clãu,"lal5 - A, dehb"'çõ" d" ,ócl" mão tomad" em "umão. obedecenL" "gm'
deconvocaçãoe quo,"md"po"" o"te capitulo 1

::~:i~:~::~:' a:~:~:i::j::~àd:::I::::::ã:uaOdO tod" " ,ócl" d Icldl,em.poc

Parágrafo 20 - Fica dispensada. nos tennos da legislação vigente, a lavlatura de atas
de reuniões de sócias em livro próprio. devendo as atas serem levadas a registro na

J unta ComerciaL sempre que as sócias julgarem necessário ou conveniente.

Cláusula 16 - Sem preJUlzo do disposto no presente Contrato Social e n legislação

aplicáveL as seguintes matérias dependem da deliberação das sócias:
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J - a aprovação anual das contas da administração;

II ~ a alteração do Contrato Social:

III - a incorporação, cisão, fusão, transformação, dissolução e liquidação da

Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; l
IV - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas c ntas, e

V - recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de falência: e

VI- a destinação dos lucros,

Parágrafo Único • As sócias decidirão, oportunamente. sobre a con eniência de

realizar a reunião anual de sócias para tratar dos assuntos indicados no

da Lei nO 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

igo 1.078

Cláusula 17 - As reuniões serão realizadas sempre que necessáno e deverão ser

convocadas por Diretor ou por sócias representando no mínimo 1/5 (um quin o) do capital

social.

Parágrafo 1° - A convocação para a reunião das sócias será feita por escrito, com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Parágrafo 2° - As formalidades de convocação serão dispensadas quJdo todas as

sócias comparecerem ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data,

hora e ordem do dia.
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Cláusula 18 - A reunião será instalada mediante a presença de sócias repr

(três quartos) do capital social, em primeira convocação, e maioria absolut , nas demais

convocações.

Cláusula 19 - As deliberações das SÓCiaSserão tomadas por votos correspo dentes a, no

mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social.

Parágrafo Único - As deliberações tomadas em conformidade com este Contrato
,

Social e com a legislação aplicável vinculam todas as sócias, ainda qu ausentes ou

dissidentes.

CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula20 - As sócias poderão ceder e/ou transferír, total ou parcialmente. s Ias quotas no

capital social. ou seu direito de preferência na subscrição de novas quotas, a sócio ou

terceiro estranho à Sociedade. desde que não haja oposição de sócias represt'ntando mais

de 1/4 (um quarto) do capital social. As sócias que concordarem com a cessão e/ou

transferência deverão assinar todos os documentos necessários á comprovação da cessão

e/ou transferência das quotas. inclusive a alteração do presente Contrato Social

Cláusula2l - Não obstante o disposto na Cláusula anterior, as quotas representativas do

capital social somente poderão ser cedidas e/ou transferidas a terceiros apó~ terem sido

oferecidas às outras sócias. que terão o direito de preferência na aquisição ras referidas

quotas. pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso por escrito da sócia

disposta a ceder e/ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercíto do direito
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de preferência acima, a sócia disposta a ceder e/ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a

terceiros, desde que nos mesmos termos e nas mesmas condições ofereciàas às outras

sócias,

EXERCíCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula22 - Os exercícios social e tiscal terão início em 10 de janeiro e encerJ'ar-se-àoem

31 de dezembro de cada ano. data a partir da qual deverão ser levantadbs o balanço

patrimonial, o balanço de resultado econômIco e os demaIs documentos eXlgidts por lei

ParálITafo lO _ Os lucros apurados com base em balanço pa nmonial de

encerramento do exercicio fiscal terão a destinação que for detetminada pela

maioria dos sócios. I,

Paráe:rafo2° - A Sociedade poderá levantar balanços intermediários a qualquer

tempo e distribuir lucros imemlediários ou intercalares e/ou declarar ie pagar juros

sobre capital próprio com base neles mediante decisão da maioria dos sóCios.

P""grafo]' - No, ""no, do Artigo 1.007 da Loi n' 10.406 de 10 dl janeim de

2002, os lucros e juros sobre capital próprio poderão ser distribu~dos e pagos
I

desproporcionalmente à participação dos sócios no capital social da Sociedade.

mediante decisão da maioria dos sócios.
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EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA

Cláu5ula23 - Será considerada justa causa para exclusão a prática. por qualqt er sócio, de

atos de inegável gravidade que ponham em risco a continuidade da Sociedade.

Parágrafo 10 _ Além do disposto aCima. poderá ser considerada j sta causa a

ocorrencia dos seguintes fatos:

(i)

(ii)

(iii)

quebra do afJectio societafis, deliberada por SÓCIOSrepre entando no

mínimo 3/4 (três quartos) do capital social:

concorrência, direta ou indireta, tanto como proprietário. aCI nista, sócio.,
investidor. parceiro, licenciado, financiador, operador, consulto~, empregado.

ou de qualquer outra forma, com os negócios desenvblvidos pela

Sociedade: e 1
proposta ou contratação de qualquer diretor, funcionário, e pregado ou

preposto da Sociedade com o propósito de empregar ou de q~alquer outra

forma contratar seus sen1iços. I

pág 26136

Parágrafo2° - A exclusão do sócio deverá ser deliberada em reunião e~pecialmente

convocada para esse fim, estando o sócio sujeito à exclusão ciente, em tempo hábil,

para que possa comparecer e, querendo, apresentar sua defesa.

Parágrafo 3° - O reembolso do SÓCIOexcluido será feito pelo valor patrimonial de

suas quotas. apurado em balanço patrimonial especinlmente levanta~o para esse
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fim, devendo ser pago em ate 90 (noventa) dias a partir da liquidação de suas

quotas.

CONTINUAÇÃO DA SOC1EDADE

Cláusula 24 - Na hipótese de faléncia, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução,
insolvéncia. liquidação. retirada ou exclusão de qualquer sócio, os demais s'. cios terào o

direito de preferéncia na aquisição das quotas do sócio falido. em recuperaç o judicial Oll

extrajudicial. dissolvido. insolvente, liquidado. retirante ou excluído. podend a Sociedade

continuar seus negócios, sendo que o direito de preferéncia será exercido nos termos e nas

condições previstas neste instrumento.

LIQUIDAÇÃO

Cláusula25 - No caso de liquidação. serão observadas as disposições legais apl cáveis.

Parágrafo Único - Durante a fase de liquidação. o liquidante poderá g avar de ônus

reais os móveis e imóveis. contrair empréstimos e prosseguir nos negócios da

Sociedade.

LEi APLiCÁVEL

Cláusula26 _ A Sociedade será regida pelas disposições da Lei n<l.10.406 de 10 de janeiro

de 2002. aplicáveis às sociedades empresárias limitadas e, supletivamente, 'pela Lei nO.

6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores.
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FORO I
Cláusula27 - As controversias oriundas do presente Contrato Social serão tsolvidas no

foro da Comarca da Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. com exclusãJ de qualquer

outro por mais privilegiado que seja.'"

E. por estarem assim justas e contratadas. as partes assinam o presente instrumento

particular em 4 (quatro) vias de igual teor e forma. na presença das 2 (duas) testemunhas

abaixo. I

Montes Claros. 17 de Junho de 2016.

NOVO NORDISK REGION lNTERNA T10NAL OPERA T10NS J<\/S

p.p. Andrzej Pawel PopkO\vski

•
•
•
•
•
•
•
•

(Assinaturas continuam na página seguinte)
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/NàJlJnla Comercial do Estado de MInas Gerais
~Certifico registro sob o "o 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTIC DO BRASIL LTDA, Nire

31206942899 e protocolo 164879854 _ 01/0912016. AlJIenticação: SE13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777 ~arlnelY de Paula Bomfim.
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemgmggov,breinformenodo protocolo 16!487.985-~O código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Se<:retária-Gera d
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(Continuação da página de assinaturas da 21& Alteração Contratual da Novo Nordisk
Produção Farmacêutica do Brasil Ltda., datada de 17 de Junho de 20 6.)

NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.

Andrzej Pawel Popkowski

Vice Presidente Corporativo

Testemunhas:

Allan Finkel

Diretor Geral

I. 2.~~-------+_~-
Nome: Nome:
RG: RG:

28

~Junta Comerc:;al do Estado de M;nas Gerais I
~Certifíco registro sob o nO5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NOROISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTOA, Nire

- 31206942899 e protocolo 154879854 _0110912016 Autentica~o: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. M!lrínelY de Paula Bomflm-
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.breinforme n" do protocolo 16/487.985-4 é o c6digo de segurança
L2Dz: Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/1012016 por Marinely de Paula Bomfím - Secretária-Gera~ 1~F\ <.l--'ro~'""""

I
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Documento Principal

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

258.135.498-46 ALLAN FINKEL

237.425.958-73 ANDRZEJ PAWEL POPKOWSKI

706.359.278-53 MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Página 1 de 1

D,ta

29/07/ 016

Registro Digital

Número do Processo Módulo Integrador

J 163159562853

Belo Horizonte, Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

16/487.985-4

Número do Protocolo

Identificação do Processo

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~ Certifico registro sob o nO 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PROOUCAO FARMACEUTI A DO BRASIL LTOA, Nire

• 31206~2899 e protocolo 1,54879854 _ 0110912016. Autenticaçâo' 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC91277t Marinety de Paula Bomfim-
Secretaria-GeraI. Para validar este documento, acesse WWW',)ucemg,mg.gov.breinformen"do protocolo 161487.98~-4 e o código de segurança
L20z Esta cópia foi autenticada dlgitaimente e assinada em 0611012016 por Marinely de Paula Bomfim - secretaria-Gera~~_
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.dà Junta Comercial do Estado de Minas Gerais .
~l1certificO registro sob o n° 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTIC DO BRASIL LTOA. Nirl!

. 31206942899 e protocolo 164879854 _ 01109/2016. Autenticação 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F5~2EEC912777, ~arinely de Paula Bomfim-
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.;ucemg.mg_go~_br e informe nQ do protocolo 16/487.985 ..•• e o código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/1012016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral I "r.f\ .. '-~
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Data

29/07/2016

Anexo

Registro Digital

J163159562853

MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Número do Processo Módulo Integrador

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

Número do Protocolo

706.359.278-53

16/487.985-4

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

Identificação do Processo

"~;;.: ,~I."~I~"f4.!;",I.ií ,;
~~M Ff'ágina 1 de 1

~ Junt~ Comercial do Estado de Minas Gerais 1
~Certifico registro sob O nO 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA O BRASIL LTOA. Nire

- 31206942899 e protocolo 164879854 _01/0912016. Aulenbcaçêo: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777 M rinely de Paulé Bomfim-
Secretária-Geral, Para validar este documento, acesse WW\IV.jucemg.mg gov.br e informe n" do protocolo 16/487 985-4 ~ o código de ~eguranç.a
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assmada em 06/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secrelána-Gera~. ~
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O D. d. d. . . d d I -lrelar ora eSlgna o assma o presente mslrumento acellan o a sua estgnaçao e
formalizando a sua posse na administração da Sociedade, e declara, sob a pena da leI. que não
está impedido de administrar a Sociedade por lei especial, nem condenado ou sobl efeito de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato ou I contra a
economia popular. contra o sistema financeiro nacional. contra as normas de aefcsa da
concorrência, contra as relações dc consumo, a fé pública ou a propriedade. I

Montes Claros. 17 de Junho de 2016

NOVO NORDISK REGION INTERNATIONAL OPERATIONS NS

p.p Andrzcj Pawel Popkowski

NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA

Andrzej Pawel Popkowski
Vice Presidente Corporativo

De Acordo

Marcelo Zuculin Junior
Diretor

Alia0 Finkel
Diretor Geral

l

l1fi!A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~Certifico registro sob o n° 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA O BRASIL LTDA, Nire

. 31206942899 e protocolo 164879854 _ 01/09/2016. Autenticação 5E13C9A3183FB92E3899CFB2535F532EEC912777. M~rinelY de Paula Bomfim -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.breinformenodo protocolo 16f487.985-4~b o código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/1012016 por Marinely de Paula 80mfim - Secretáns-Gera. . _
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Identificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

16/487.985-4 J163159562853 29!O7/~016

Identificação do(s) Assinante(s) .
CPF Nome

258.135.498-46 ALLAN FINKEL

237.425.95873 ANDRZEJ PAWEL POPKOWSKI

706.359.278-53 MARCELO ZUCUUN JUNIOR

,,

I
I?ágina 1 de 1

Anexo

Registro Digital

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Setembro de 2016

~ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~CertifiCO registro sob O nO5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA O BRASIL LTOA, Nire

31206942899 e protocolo 164879854 _0110912016. Autentlc:açao: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. MfnnelY de Paula Bomfim-
Secretána-Geral Para validar este documento, acesse www.jucemg.mggov.breinformenodo protocolo 16/487.985-4 ~ o código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0611012016 por Marinely de Paula Bomfim - secretâria_Gera~.

q '. pág. 34/36
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,Msin~nte(~J.

Belo Horizonte. Quinta-feira, 06 de Outubro de 2016

Nome
ALLAN FINKEL
ANDRZEJ PAWEL POPKOWSKI
MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Nome
MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Nome
MARCELO ZUCULlN JUNIOR

ALLAN FINKEL
ANDRZEJ PAWEl POPKOWSKI
MARCELO ZUCULlN JUNIOR

Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econõmico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPF
706.359.278-53

CPF
258.135.498-46
237.425,958-73
706.359.278-53

CPF
258.135.498-46

237.425.958-73
706.359.278-53

_ I
TERMO DE AUTENTICAÇAO - REGISTRO DIGI1AL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA
DO BRASIL LTDA, de nire 3120694289.9 e protocolado sob o número 16/487.985-4 em 01109/2016,
encontra-se registrada na Jucemg sob o número 5883290, em 06/10/2016. O ato foi deférido digitalmente
pelo examinador Bárbara da Costa Souza Uma. I
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrõnico do Portal de Serviços / Validar OÓcumentos (htlp:!/
portalservicos.jucemg.mg,gov.br/Portal/pages/imagemProcessQ/viaUnica.jsf) e informa~l o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Anexo

Documento Principal

'.s.,l:' -,'!(1. ,~'}j Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

illlJl

~ Jun!a Comercial do Estado de Minas Gerais I
~Certlfico registro sob O n" 5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PROOlJCAO FARMACElJTICA!;lO BRASIL LTOA, Nire

. 31206942899 e protocolo 164879854 _ 01109/2016, Autenticação: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777. Marinely de Paula Bomfim-
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.juCemg.mg.gOV,breinformenOdoprotocolo16/487.985-4,j, o código de segurança
L20z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2016 por Marinely de Paula Bomflm ~ Secretária.Gera .",....
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o ato foi deferido e assinado digitalmente por:

BARBARA DA COSTA SOUZA LIMA

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quinta-feira, 06 de Outubro de 2016

070.674.356-33

873.638.956-00

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

~Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
~Certiflco registro sob o nO5883290 em 06/10/2016 da Empresa NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, Nire

• 31206942899 e protocolo 164879854 _0110912016. AutenlJcação: 5E13C9A3183FB92E3B99CFB2535F532EEC912777.IMarineIY de Paula Bomfim-
Se<:relária_Geral. Para validar este documento. acesse WWW,jucemg.mg gov.br e informe nOdo protocolo 16/487.985j4 e o código de segurança
L2Dz Esta cópia foi autenllcada digitalmente e assmada em 06/1012016 por Marinely de Paula Bomfim - secretária-Gera~~.
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NOVO NORDISK AIS Product SupJly
Krogshni 44, 2880 lJagsvxrd, Deomark

This lSa multi-sitc ccnific:ltt. Additional sitc details are Iisted m me appendix to (his c;crtificatc.

Burcau Ventas Ccnification certifics that the Management System af the
abovc organizarian has beco audited and found to be in aCCQrdance lwith the

requirements af the Management System standards detailcd below

STANDARD Ir----
ISO 14001:2004

SCOPE OF CERTIFICATION
Head Office: I

Management af cummun Product Supply. Management of commun Producl Supply Quality.
Opeution oí environrnenu.l, hcalth and safety management system. Quality assuraneb for Product

Supply. Supply chain planning, devclopment and manufacrnre of active phannabeutical
ingredieors, steriIc drug products aod solid dosage {onns. Manufacturing de"elop~enr and

producriun of prdilled de"ice componenrs, durable medicai dC':vices and needIess. PUmning of PS
supply ctuin including supplier manageroenr, sourcing of raw materiais and manigemenr of

contract manufactul'es. Supply chain planning and manufacrurC': uf acri\'C':phanml.ceurical
ingredients for diabetics cate. Manufacrure of active phannaceutical ingredic:nts for ~Iinical trials
managC':d by Global devdopment. Manufactul'e of Irypsin CQQccnttatC':.Supply chain planning audl

manufactutc: of acrive sterilc dtug products, :
ALP (Achromobactc:r Lyticus Protc:ase) and disposable delivery sYlItc:mllJ

Certiftcation cyde ~lart d:ltc:01-07-2014 I
Subjcct to thc continued satisfacwry opcratioll of thc organization's Management Syslern,
this certificate expires on: 30-06-2017

Original certificatioll date: 07-10-2002
Certificate no.. DK00<1248 Ven;ion: 2 Revisioll date: 26-01-2015

I'urthcr dJrifí,.otlon< regarding lhe ~cope of this çertifiall~ ond lhe "pphnbility of lhe
Mon~gcment Si'"tem rC"'luiremcnts m~y hc obtaincd by eonsulting the urgJnil<ltioll
To eh~ck rhi" ecrtifir.:ue vuli(]ity, plcosc eall (+45) 77 311 000. 1/5

ri
UKAS
MANA[;EMt~T

SY EMS

ooa
I

lJUrf01{ VUifltI CmijiI."DtiM Holdil/J,.'iAS • UK Bmnrh
Bmndon H~tm. 180 BOroHgh Higb S/ml,
LDrlflo{{SE1 fLE. UmtedKillgd~m

OldtlllJowf1d~ tE, lono F,"d~rid<l. f)mlll1rkÚlcal 0/Jiu:

Cn1glratiol/ body I1ddrw:

Certiliçarion Authority

:zr:,,., ..-. .' ." "",,".[
11 '.":" '_' __ -,
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NOVO NORDISK AIS Product SupPlY

STA,."IDARD I

ISO 14001:2004

SCOPE OF CERTIFICATION

Head Office: I
M;magement of coroman Pwduct Supply. Managemcnt of common Product Supply Quality.

Opetation of environmental, health and safety managemfflt system. Quality assurance for Product
Supply. Supply chain planning, development and manufacturc of acrive phann1aceurical

ing«,dif'Rts, stcrile drug products and solid dosagc forms. Manufacturing develoPment and
producrlon ofprdilled devicr: componente, durable medicaI devices and DC'C'dless.~lanning ofPS

supply chain including supplicr managcment, sourcing af raw materiais and mariagement of
contrace manufacttlrcs. Supply chain planning ano manufacnuc af activl; pharmaceutical

ingrediente for diabc:tics care. Manufacrure or acrive pharmaçc:uriçal ingrc:dic:nls fot clinicai maIs
rn;magc:d by Global developrncnt. Manufactutc of trypsin concenuate. Supply chain plllnning and

rna.nufactu~ of aclive stc:rile drog products,
ALP (Achromobaclcr Lyricus Protease) and disposable dclivety syslems.

Sile: - -!AddtesS; - - _.- - 1Scopc: - ,-,~ I - ---'",

Novo Nordisk !\;S l-Krogshojvej 44, 288U Bagsv3':rd, Dc-n-m-'-'-k-I;\Ianagcrnent af co:n~~~ rrod~- . -:
Product Suppl)" :Krog~h{ljvcj 30, 2880 Bagsy:erd, Denrnark Supri)". Opemtian af ttlvironmema!, !

,Krog~h('ljvej 45. 2880 Bagsv(trd, Dcumark Ihealth and safcty managemcnl systcm. :
iBrcnnum Park, 3400. Hillcrud, Denrnark I
~Halbs •.\.llé, 4400 Kalundhorg, Dt:rlmark I'

I Sm(nmmc\'<.~j 'J. 2880 Ragwzrd, Denmark
,. -- ----- _ .. --- _ -.., --.-...,......-

Novo Nordisk AIS: KrogsjJ(Jjvej 44, 2880 Bagsv3':rd, Denmark ;\-lanagerncnt af commbn Produc!
Product SuprI)' ,HaUas AU", 4400 KlllundtJorg, Dcrunark ISupply QUlllity. Quahtj" assut'~ncc for
Quality IProduct Suppl)'_ '

, "
'.

Cerúficate no.: DK004248 VerS1on; 2 Rev:ision date; 26-01-2015

Furth~, cl~riEiçations reganling lhe scopc aftM certific;lte and tr.e applicability af lhe
ilbnagcmenr -"ptem requircmenls ma}" bc obtaincd by consulting the aq,'1Iruzation.
To check this certificalc \"Alidity, please cali (+45) 77 311 000.

j", /;"""'"~
Certilication Authority

Cmijic(l!inn bo1J (lddrw; IJ",r(lli Venta! í.tr1ifiroliollHoltli~!,SAS - UK B"'1/1ch
BrlJlrdOll HOJISe,180 flOroligh High Stmt,
uH/don SE! ILB, Ulliltd Kilrgdom

Oldmborgr,ade IB, 7000 l:ndtriall, Dmmanf.

~
UKAS

M"'N,o,GEM£NT
SYSTE"1S

008

2/5
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NOVO NORDISKA/S Product SUP~lY

STANDARD I

ISO 14001:2004

Sít~: Address:- f ~---- ----------
;-":0\"0 :.Jonlisk :\/S j Krog~h",jvcj 44, 2880 Bab~va:rd, Denrnark
Biopharmaceuticals INiels Stccnsens Vei 1>2810, Ge:lltoftc,

IOcnrnillk
Brogárdsvci 66,2820 Gcntofte, Denmark

j f'bgcdorosvcj 1, 2820 Gentofte, Denrnark

I
ÚlgcrgilrdS\'e; 5, 2820 GcnlOftc, D~nrnark
Lagergardsvc) 15,2820 Gcntoftc, Dmmark
Lagergáldsvc) 25, 2820 Gentofle, Denmatk

IBrennum Park, 3400, Hillerod. Dcnmark
ll-làl~v Byvej 200, 2760 ~m0V,Dcrunark
IHalla:; Allé, 44(l(J Kalundhorg, Dcnmalk
'Kirk •• \'xritlsel'''í 28-30. 3500 \'a:rlose,
'Oenmark
Sauntesvej 11+13,2820 G"nwfte, LJcnmark

Cc:rtificatc no.: DKOO4248 Vcrsíon: 2 Rt"';SiOll dace: 26-01.2015

d.., 4,.",--
CerrifícatÍon Authoriey

Orlijir:afiOlt brJ1y adJre.rs; Bm{1ll VrrillU Cátiftcal;1)1I J-loldillg .'lAS - UK B",n.-b
Bramwn H/JI/Je. 180 Boro~~h I Jij,hSlml,
Lor.dufI .lEI ILH,UniM Kifl,~dom

OldmhlJW!.ad. 1B, 7000 Fmfuiâa, Drnmork

~
UKAS

."o\I\NIIGEMEr>- T
SYSTE\otS

o"'



STANDARD

•

182 B

NOVO NORDISK AIS Product Sup~ly
I

ISO 14001:2004

SCOPE OF CERTIFICATION

í5cope: . ---- ~ ~l
iSupri\' ehain pbnrung :i ,
'1: manufacrurc af activc harmaceutical
,ingredicnts for djabetic~ CIrC.

I.Manufacrure ar active flharmaceutkal '
[ingrewcnts for clinicaI &ia), managed I
!by Global developrncnd ),ianufacnm: I

_________ 1\ af tryp~n~n~~r~~:.l.......J
Novo Nordisk AiS t Krogshoj\"cj 44. 288D Bagsv~rd, Denrnark MlInufacturing develo~ment and . i
Dcyices & Supplr IStenagcr ,\Ué, 9800 HjlHIÍllg, Denmark prodUl;:tion of prefilled:device
Chain ?\{anagement ,UlUrcnlwcj 46-50. 2800 Bag:;va:rd, Denmark components, durable "ledical devices I

'Smurmo~e\'cj, 2f!OOBagsv:l:rd, Denmark and needles. Planning ofi?S supply li
Solvang 42, 3450 Allcrod, Dcnmark chain íncluding suppli~r I'
IBrennum Park, 3400, Hillcrod, Dcnrnark management. sourcinglofraw I!

I
,HaUasAlIê, 4400 Kalundhorg, Dtrunark materiais and management of
NNPL Korlyama.Japan Korlyama., 'eonlrael manufaelures.1

I
Maehiikt:clôli 2"8,Konyrrw-shi 963-fl215 i
rukushimak~.n, Japan----- ---- ~~ ... ------ - ---~-

,- ~ --- r -- _ ..-----
Site: IAddress:

c _. -.- ...• c:1-. . .-.-- - __ o

Nm'o Nordisk AIS IKrogsh0jvci 44, 2880 Bags=rd, l)enmark
Diaoctes i\PI IHaUasAll~, 4400 Kalundborg, DCllllJark

Smonnosewl, 28811Bagsv~rd, Dcnrnark

i,
I,

Cernfieare no.: DKO04248 Version: 2 Revision date; 26-01-2015

Furthef c!arJfieatlOn5regomlingthc ,<;opeaf lh,s arrifieatc and lhe applicabililYaí the
jI,[aoagcrncotSy,tem cc'-juirementsmar be ohraincd !'Ir consultiug lhe organí"ation.
To check {ru, certificate vahdlty, pbse caU(+45) 77 311000.

j" 4, "-~Ce.rtíficatÍon Authority

('trl!(ira!Íon bo& addrm: BllrtOIl Vmlm c'trtt(i'l1!;on HoitlÍfI.~SAS • UK Bronrh
Brtmdon HCUil, 180 BOrlmghHigh SfrN!,
l.~ndollSEI rJ.B, Uni!M Kingdom

OIJ~lIbvrggade 1B, 7000 F"dmç;a, Dmmark

~
UKAS

MANACEME"'õ
SY5TT:vIS

008
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NOVO NORDISK AIS Product Supplí

STANDARD I

ISO 14001:2004

SCOPE OF CERTIFICATION

..+----.

.IAdd'~;:._.__ . -_ ....- IS'op" - j .
NOI'oNordisk AIS T ~gShClj\:j 44, 2880Bag~~;;':d, D~~~;k- .. -iSupply ch~:~p!an~íngand -
Díabel(:, 1'ini,hcd :lfan~s ;\lk, 4400 KallUldbotg, Dcnrnark imanufacture af acuve stcril drug
Products INovo i\iordisk Pharmac(:uti~11, I~~~stries, ! pruciucrs, APL( Achro~obJcter
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Portllria nU 0126-1/2015. AutoriZ<l No\'o Nordisk Produção Fam1i1r.:cutica do Brasil LIda -capIm á s~$
suotemincas 11(\ município de Montes Claras, . "'0$ ~ ~'i-
Superintendente Re~ional de R~ul::Jrização Ambiental do Norte i.te Minas":' Aramis Mamelt qll "srs't:
Mutil. nos termos d:l delegação de comp('tênría prrvislo na" Rrsolução SEMAD n~ 1286 de
04!1I312l1l1 d"tcrminfl: Art. jO-Au10ri73. pelo pr370 ale IlJOl1/2019. li Novo Nordisk Pf(ldb~-ão
r:armacêutica do I.3rJsi~ L~;b -: CNr.!: 16.{j~1.60:3i()OOl-66.1.ocaJizado ~o. município de Mdntcs
(laros'MG. captar 24J ..•m-,h (vmle \.'qu<llro vlrgula setenta c Ires melros clIblCO" por hom) das á~uas
.pÍlhlic<lssuhlt'ninc3s da Bacia Hidrográiica do Rio do Vicira parn fins de Consumo humano c industrial.
com o tempo de captnçi\o de 03:00 hom~'dia '" 12 l1le~es/mlO. atmves da illslalaçã,) de.OI (um) poçh no
ponto comrrcendido rcbs coordcl1ndas geogrãficas de 16041'22"8 de latitude e 43°51'50"W de
longitude. NE 10.0 Jl1e ND de 42.0 m. Parâgrafo lJllict'l - As obras e serviços nccessâriQs à capfução
serão cxccutado~ âs .::q'lensas da Out{'rgada/l\l1lOriz:lt<iria. An. 20

- !\ AutOriZllÇão nbjctfl desta pO~(lria
poder:'! ':>t:"rsuspensa. parcial ou totalmcnte. em derinilivo {lU por pra:1.Odetenninado. caso :,ejam
descLlmprid,L~ as condições eslabelecid:ls no artigo primeiro. AIt. ]" - Esw Portaria poderá ser rcvo'!:'lda.
além das situações predstas na legislação pertinente. nos seguintes casos: I ~ na hipnlese de cC'rlt1ito
C(T]n as nnnnas rosterior.::s: 11- quando os estudos de phmcj;unt:"nto regional dt' utili7.açào dos rt'C~rs05

~ hídricos. indicart:"fl] li nccessidadt:" dc revisão das autorizações emitidas: 1II - quando for neC"essári~ a
adequação aos planos de recursos hídrit:Os c a e.,ecu~'ii.o de açôe's pum garantir a prioridnde de USQdos
reeurStlS hfdricos- previ:.lll 110artigo lJ da Lei ().433i~7.IV - Ca~o sejn indeíerida ou cllssada a respei.:tivll
licença amhientaL A11. 4"_ A outorgada':Autorih1târia re~ponderii civil. penal e administrativamellt~ por
danos causados li vida. fi saúde. 30 meio mnhientc e pelo USfl imdcquado que. vier a fazer da pre*cnlc
Autorização. Art, 5~- Esta Portaria nf10dispensa nem substitui a obtcnção JX"1aOlltorgad~li\utGri7.;jtária
dt:" certidões. alvarás ou licenças dI.."qualquer naturC7.!. exigidas pela .legblação federal. estadl141 011
municipal. Art. 6"_ A outorgadnlAutorizat<Íria devera comunicar por .:scnlo ao Outorgante Aulori~amc
qualquer alteração ljuc venha a ocorrer na \.,17.àucaptnda. no tempo de bomocamento. nu qualii:la~e d<l
água. rn:m Cllmo a paralisaçiio definitiva da captaç[io Objct~l desta Aut{lrização. A:1. 70

- I. Re~lizm
kitufOs diária" nos t:"quipamento:. instaladQS (horimetw c hidrômetro). annazenando-ll.S na fom~a dI.:
planilhas. que devcrdo ~er apresentadas ti SUPl<l11lNM quando da renovação da outorga Oll >,cmpn! que
solicitado. Em.iar documcndç:10 fotogrãfica comprovando a inslalação destes cquiparnentos. PRAZO: a
contar da data da puhlic:ll~:i(J da RenO\'llção dl! Portaria de Outorga. 2. Realizar tes* de
oombt:"mnento de 24 horas. seguido de teste de recuperação. nos tennos c condiçõcs da ~BR
12244;1992. a serem apr~entados ao órgão competente. PRAZO: 60 dia.'; a contar da daip 'da
puhlicaçãu da reno\'açãn da I'ortaria de Outorga. 3. RC:J.li73famllise fisico-química e bacteriolÓgica
da água semestralmente e realinlr tratamento da água de acordo com os rCJ;ultados }ia anhlise.
armazemmdo as infonna~.ões que deverão ser aprl.:senladas 30 órgão competente quando da renovaçAo' da
o~torga ou s~rnpre que solicitado. PRAZO: 60 dias 3 contar da d1l13 da puhlil'lIç:.io da reno\-nç:lo ua
portaria de outnrga. Art: SQ - O direito de uso dos recursos hidricos objeto destll AutoriZ,"Çãd está
sujeito à COh"lllÇllprevista nos tennos do anigo 20 da Lei rl° 9.433197. de 08 de janeiro de 1997 e drtign
24 da Lei n" 13.199 dt:"29 de janeiro de IQ99. qUl' será pt'5tcri0l111cnte de tinida. medianle regulllll1~nlfls
l"specíficos. Art. Cl"- Esta POrlllri(] entra em vigor l1rldnla de 5U<lpublicação. sob a fomm dC' extraIo.
Mnnt~ Claros. 27;08.'2015. Superintrnficntl' Rt.~illnal de Regularização Ambiental do Nurtf de
Minas ~ Ara~is Mameluque ."101:1. I ~
Portaria n" (Jl264l2tJl:" tlt.' 27tnHnU15. Auwrizaçà\' de direito de uso dt.: águas púhlicas ótaJu<l.is.
Prc. 08389/:;'013 - f~cnovaçiio da Ponari{l n" 0175712008 - Outor~antciAutori7hntt:":
Superintendente R('~ional de Regularização' Ambiental do Norte de .;\-1Ina5.
Outorgacl:l!Aulorizatária: Novo I\'ordí~k Pf('Idução FUlllltleêutica do Brasil Ltda - crp.l:
16.Cl2l.603/0001.66. POç(l Tuhular. Bacia 'Hidrográficl\: Rio dn Vidm. UPGRH: SF10. lonio
eartnçàü: La\. 16°41'22"5 e Long .. -13°51'50"W. Vazão Autorizada lm\/h): 24,73_ Finali mie:

. Consumo humano e industrial. cortl o tempo de captação de 03:00 horas/dia e 12 meses/ano. P..a7.o:
Até 11108/2019. l.l contar dll dia 28!08r-.O\5. com possibilidade clt: rcnovaçflo. na I nna
I'ee.ul<llllcntar. Município: M(ll1tes Claros. Obrigaçno da Outorgllda/Autori7.<ltária: Respcit r as
nf;mla~ do Côdil!o de Ál'..trUSe Lc!!islação {lo Meio Amhiente e Recursos Hídricos, hem orno
cumprir inkgr31~lcl1t<: a; condi('io~antes descritas na portaria. SUllérintendente Rt'gion- I de
Regularização Ambiental do Nnrte de j\.1inas - Ammis Mamcluqu<, Mofa, por del~aç: o de
compctê-ncirr do Sccrl't:írin de Estado de J\-1eiQAmbiente e dt,.st."nyol"imento Sustentav I nll
-resolução SEMAD n° 1280. de 04103/2111~.
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