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“ESTATUTO SOCIAL DA 

 
INTERFARMA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DENOMINAÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO, SEDE, FORO E OBJETIVOS 
 
Artigo 1 – A INTERFARMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(“INTERFARMA” ou “Associação”), é uma associação civil de âmbito nacional, 
sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo 
presente Estatuto Social e pela legislação aplicável. 
 
Artigo 2 – A INTERFARMA tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua James Joule, n.º 65, conjunto 101, Cidade Monções, CEP 
04.576-080, podendo, por deliberação do Conselho Diretor, abrir e/ou encerrar 
escritórios em qualquer parte do território nacional. 
 
Artigo 3 – A INTERFARMA tem por finalidade congregar as sociedades 
brasileiras que incentivem e promovam, direta ou indiretamente, o 
desenvolvimento da indústria de pesquisa científica e tecnológica, em especial 
para fins farmacêuticos (insumos, matérias-primas, medicamentos e 
correlatos), com o objetivo de: 
 
a) defender a inovação como elemento indutor do desenvolvimento 

científico, econômico e social do País e condição indispensável para a 
promoção do acesso à saúde e melhoria da qualidade de vida da 
população; 

 
b) trabalhar de forma permanente para o aperfeiçoamento das condições 

legais e regulatórias que permitam e estimulem a inovação e assegurem o 
respeito à propriedade intelectual, seus princípios e instrumentos 
consagrados nacional e internacionalmente; 

 
c) contribuir para o contínuo aprimoramento do sistema jurídico e 

regulatório brasileiro, partilhando conhecimentos e prestando 
informações, objetivando que as leis e regulamentos propiciem maior 
eficiência administrativa; 

 
d) defender os princípios fundamentais da livre iniciativa e da livre 

concorrência, em uma economia de mercado; 
 

e) promover o aprimoramento técnico e científico de seus associados, ou de 
terceiros, desde que alinhado com os objetivos aqui listados; 

 
f) promover o intercâmbio e cooperação com outras entidades estabelecidas 

no Brasil ou no exterior, podendo participar como associada de outras 
associações e/ou entidades cujos objetivos sejam alinhados com aqueles 
perseguidos pela INTERFARMA; 
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g) consolidar a pesquisa clínica como etapa central da atividade 

farmacêutica no País, ressaltando seu papel indispensável para a 
ampliação do acesso da população a tratamentos inovadores, sempre em 
conformidade com as estritas regras éticas aplicadas local e 
internacionalmente; e 

 
h) incentivar ações de responsabilidade socioambiental baseadas em 

sustentabilidade, cidadania e outros valores consagrados pelas melhores 
práticas corporativas. 

 
Artigo 4 – Para fins de implementação dos seus objetivos sociais, a 
INTERFARMA poderá, dentre outras atividades: 
 
a) representar os interesses da Associação para os fins previstos neste 

Estatuto Social junto a associações nacionais e internacionais com 
objetivos similares; 

 
b) representar os interesses do conjunto de associados, assim como do setor 

econômico por eles representado em juízo ou fora dele, na forma 
permitida por lei, perante quaisquer entidades públicas e privadas de 
qualquer natureza, bem como quaisquer repartições públicas federais, 
estaduais, municipais e sociedades de economia mista, com o objetivo de 
defender quaisquer temas de interesse dos associados; 

 
c) atuar na esfera administrativa e judicial, ou ainda em quaisquer órgãos 

reguladores, em nome da INTERFARMA ou ingressar em nome da 
INTERFARMA em processos judiciais de terceiros na qualidade de 
assistente processual, amicus curiae ou equivalente, com a finalidade de 
defender quaisquer temas de interesse dos associados; 
 

d) promover e incentivar que seus associados adotem as boas práticas da 
atividade farmacêutica previstas pela legislação nacional, conforme 
preceitua o Artigo 38 deste Estatuto Social, proporcionando o contínuo 
incremento na qualidade e segurança dos produtos e serviços disponíveis 
no mercado brasileiro; 

 
e) estabelecer e zelar pelo fiel cumprimento de princípios éticos da 

INTERFARMA, investindo os recursos necessários para que tais princípios 
sejam reconhecidos como elementos distintivos e indissociáveis das 
relações entre seus associados e autoridades públicas, pacientes, 
profissionais de saúde e a sociedade em geral; e 

  
f) atuar para que o Brasil receba investimentos em pesquisa farmacêutica, 

apoiando o esforço para a ampliação do acesso a medicamentos no País. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO PATRIMÔNIO E FONTES DE RECURSOS 
 
Artigo 5 – O patrimônio da Associação será constituído de bens móveis, 
imóveis, direitos e recursos financeiros adquiridos, ou recebidos sob a forma de 
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doação, legado, subvenção, auxílio, ou de qualquer outra forma lícita, devendo 
ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento de suas 
finalidades sociais. 
 
Artigo 6 – Serão fontes de recursos da Associação: 
 
a) a contribuição dos associados, em especial as definidas conforme a alínea 

"k" do Artigo 26 deste Estatuto; 
 

b) as doações, patrocínios, auxílios, legados e subvenções que forem aceitos 
pela Associação; e 
 

c) os bens e rendas de qualquer natureza produzidos pelos itens 
antecedentes. 

 
Artigo 7 – O patrimônio e receitas da INTERFARMA deverão ser exclusivamente 
investidos nos seus objetivos sociais, sendo vedada a distribuição de qualquer 
parcela de seu patrimônio ou receita a qualquer título, entre os associados, 
instituidores, benfeitores, membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal 
ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, ressalvados os gastos e bens 
necessários ao seu funcionamento administrativo. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS ASSOCIADOS, ADMISSÃO, DEVERES E DIREITOS 
 
Artigo 8 – Podem compor o quadro associativo da INTERFARMA as pessoas 
físicas ou jurídicas que, concordando com os deveres dos associados previstos 
pelo Estatuto Social e, estando alinhadas com os objetivos definidos pela 
Associação, venham a ser admitidas em uma das seguintes categorias: 
 
a) Associados Efetivos; ou 

 
b) Associados Pesquisadores.  
 
Artigo 9 – Podem se tornar associados efetivos as pessoas jurídicas que estejam 
legalmente constituídas no País há pelo menos 3 (três) meses, que se 
dediquem à atividade industrial e/ou comercial farmacêutica, desenvolvam 
atividade de pesquisa farmacêutica própria ou devidamente licenciada por 
seus descobridores, que tenham concordado em aderir integralmente aos 
direitos e obrigações contemplados neste Estatuto Social e que tenham seu 
pedido de associação aprovado, nos termos da Política de Adesão de Novos 
Associados. 
 
Artigo 10 – Podem se tornar associados pesquisadores as pessoas jurídicas que 
estejam legalmente constituídas no País há pelo menos 3 (três) meses e que, 
não exercendo as atividades descritas no Artigo 9, promovam ou se dediquem 
à pesquisa científica pura ou aplicada e desenvolvimento de qualquer 
natureza, sobretudo voltada à saúde humana, desde que concordem em 
seguir os princípios éticos e demais disposições deste Estatuto Social e que 
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tenham seu pedido de associação aprovado, nos termos da Política de Adesão 
de Novos Associados. 
 
Par. Único - Os associados pesquisadores que não possuam operação industrial 

e/ou comercial, ou que estas sejam ainda incipientes, terão direito 
ao pagamento de contribuição diferenciada a ser estabelecida 
em valores compatíveis com sua representatividade em seus 
respectivos segmentos de atuação.  

Artigo 11 – Os novos associados formalizarão seu pedido de associação 
mediante a apresentação do requerimento, informações e documentos 
previstos pela Política de Adesão de Novos Associados da INTERFARMA, 
aplicando-se as regras vigentes na data da apresentação do pedido de 
associação.  
 
Par. 1º -  O pedido de associação será analisado por qualquer dos 

Diretores, que deverá manifestar sua conclusão perante o 
Presidente do Conselho Diretor. O Presidente do Conselho, por 
sua vez, levará o pedido de associação a conhecimento dos 
demais membros do Conselho Diretor na próxima reunião 
ordinária do órgão, oportunidade na qual passará sua 
recomendação sobre a admissibilidade da nova associação, 
cabendo ao Conselho Diretor apreciar e votar o pedido de 
associação na referida reunião. 

 
Par. 2º - Uma vez aprovada a associação à INTERFARMA, os associados 

usufruirão dos direitos e responderão pelos deveres previstos 
neste Estatuto Social, incluindo o pagamento de contribuições 
associativas extraordinárias vincendas que tenham sido 
previamente aprovadas, observadas as peculiaridades inerentes a 
cada categoria associativa. 

 
Par. 2º - A qualidade de associado é transmitida às empresas originadas 

ou derivadas de reorganização societária de quaisquer dos 
associados da INTERFARMA, seja através de incorporação, fusão 
ou cisão, mediante simples declaração de adesão aos termos 
deste Estatuto Social, consignada em ata de Reunião do Conselho 
Diretor. 

 
Par. 3º - Cada associado será representado perante a INTERFARMA por 

seu presidente executivo, presidente, principal executivo no País, 
gerente geral ou diretor, conforme for informado pelo associado 
à Associação (“Principal Executivo”). 

 
Artigo 12 – Todos os associados terão direito a voto nas Assembleias Gerais, 
reservado o exercício de voto qualificado, de acordo com o qual os votos de 
associados pesquisadores terão peso 1 (um) e os votos de associados efetivos 
terão peso 3 (três).  
 
Artigo 13 – Para fins de eleição, os associados serão separados em 3 (três) grupos 
de acordo com a contribuição ao orçamento da INTERFARMA no ano anterior, 
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nos termos do Artigo 24, com vistas a indicar e votar candidatos para o 
Conselho Diretor: 
 

a) Grupo A – associados integrantes elegerão 7 (sete) associados do seu 
grupo para se tornarem membros do Conselho Diretor; 
 

b)  Grupo B – associados integrantes elegerão 4 (quatro) associados do seu 
grupo para se tornarem membros do Conselho Diretor; e 
 

c) Grupo C – associados integrantes elegerão 2 (dois) associados do seu 
grupo para se tornarem membros do Conselho Diretor. 

 
Artigo 14 – São direitos dos associados: 
 
a) votar e indicar candidatos para o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal; 

 
b) propor a admissão de associados;  

 
c) participar das reuniões do Conselho Diretor da INTERFARMA, quando 

convocados; 
 

d) participar das Assembleias Gerais; e 
 

e) se desligar do quadro associativo, por meio de comunicado, a qualquer 
momento e independente de motivo ou justificativa, observado o Artigo 
16. 

 
Par. Único -  Aos associados que integrem o quadro associativo há mais de 

3 (três) anos, será assegurado ainda o direito de: 
 
a) ser votado para cargos no Conselho Diretor e no Conselho Fiscal; e 
b) participar dos Conselhos de Ética “ad hoc” instituídos com o objetivo de 

apurar denúncias de violação aos preceitos do Código de Conduta da 
INTERFARMA. 

 
Artigo 15 – São deveres dos associados: 
 
a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, o Código de Conduta da 

Associação, as decisões assembleares e os atos emanados do Conselho 
Diretor;  
 

b) pagar pontualmente as contribuições que lhes forem fixadas pelos órgãos 
da Associação; 
 

c) colaborar com a INTERFARMA no cumprimento de seus objetivos sociais e 
desempenhar os encargos que lhe forem atribuídos pela Associação e que 
tenham sido aceitos; 

 
d) manter atualizado perante a Associação o cadastro do associado e do 

Principal Executivo, para fins de representação e recebimento de 
comunicações, inclusive convocações para reuniões e assembleias. 
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CAPÍTULO IV 

 
DA PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO 

 
Artigo 16 – Perde-se a qualidade de associado por exclusão voluntária ou 
involuntária, verificadas as seguintes hipóteses:  
 

(i) Exclusão voluntária do quadro associativo: ato voluntário do 
associado, que deverá apresentar comunicado por escrito, com 
60 (sessenta) dias de antecedência da data de efetivo 
desligamento, dirigido ao Presidente do Conselho Diretor. O 
Presidente do Conselho dará conhecimento do comunicado aos 
demais membros do Conselho Diretor na próxima reunião 
ordinária do órgão, oportunidade na qual deverão deliberar sobre 
o cumprimento de deveres pelo associado, inclusive 
contribuições pendentes. 

 
(ii) Exclusão por justa causa, incluídas, mas não limitadas às 

hipóteses abaixo: 
 

a) dissolução ou liquidação da pessoa jurídica do associado; 
 

b) fusão ou incorporação do associado por terceiro não aderente aos termos 
deste Estatuto Social; 

 
c) atraso no pagamento das contribuições associativas por 3 (três) meses 

consecutivos; 
 
d) perda das características que justificaram a sua admissão ao quadro de 

associados, inclusive em conformidade com o Artigo 38 deste Estatuto 
Social; 

 
e) descumprimento de qualquer de seus deveres descritos no Artigo 15; 
 
f) omissão ou deturpação de qualquer informação que tenha sido prestada 

no momento da associação e que tenha sido importante para 
fundamentar a admissibilidade do novo associado; e 

 
g) outros atos que causem ou tenham potencial de causar danos à 

Associação ou aos demais associados, ou possam afetar o regular 
funcionamento da Associação ou o cumprimento de sua função social, ou 
qualquer outra justa causa. 

 
Par. 1º - A perda da qualidade de associado não liberará o associado do 

pagamento das contribuições a que estiver obrigado até o 
encerramento do exercício orçamentário referente ao ano 
corrente, incluindo as contribuições extraordinárias que tenham 
sido previamente aprovadas, exceto se o Conselho Diretor 
deliberar por tal liberação. 

 
Par. 2º -  Na hipótese de exclusão voluntária do associado, prevista no item 

(i) do presente artigo, o associado somente poderá submeter 
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novo pedido de associação à INTERFARMA depois de 
transcorridos, pelo menos, 2 (dois) anos da data em que for 
comunicado ao Presidente do Conselho Diretor seu pedido de 
desligamento do quadro associativo. 

 
Par. 3º - Com vistas a salvaguardar os direitos dos associados à ampla 

defesa, contraditório e recurso, a Associação conta com o 
seguinte procedimento de exclusão: 
(i) A decisão do Conselho Diretor pela exclusão do 

associado deverá ser fundamentada e remetida ao 
endereço de e-mail constante do cadastro do associado 
junto à administração da Associação;   
 

(ii) Da decisão acima caberá, dentro de 10 (dez) dias 
contados do envio do e-mail, pedido de reconsideração 
pelo associado, dirigido ao Conselho Diretor;  
 

(iii) O Conselho Diretor decidirá no prazo de até 60 
(sessenta) dias contados da apresentação do pedido de 
reconsideração;  

 
(iv) Caso não seja aceito o pedido de reconsideração pelo 

Conselho Diretor, o associado poderá, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar do envio da comunicação da 
decisão ao associado, interpor recurso dirigido à 
Assembleia Geral. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 17 – São órgãos da INTERFARMA: 
 
a) Assembleia Geral; 

 
b) Conselho Diretor; e 

 
c) Conselho Fiscal. 
 
 

SEÇÃO I 
 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Artigo 18 – A Assembleia Geral, órgão soberano da INTERFARMA, reunir-se-á 
ordinariamente até o dia 31 de março de cada ano e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses da INTERFARMA assim o exigirem. 
 
Par. 1º - Os associados serão representados nas Assembleias Gerais e 

reuniões por seu Principal Executivo ou, excepcionalmente, por 
um substituto que integre o quadro de diretores daquele 
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associado, a quem deverá ser outorgado poder específico de 
representação para as deliberações previstas em pauta. 

 
Par. 2º -  Poderá também o associado fazer-se representar na assembleia 

geral por meio de procuração outorgada a um outro associado 
com direito a voto. 

 
Artigo 19 – As convocações para as Assembleias Gerais far-se-ão por 
correspondência remetida aos associados, com antecedência mínima de 10 
(dez) dias, estabelecendo a ordem do dia.  
 
Par. Único -  Quando a urgência tornar imperativo, o prazo para convocação 

da Assembleia Geral Extraordinária poderá ser reduzido para 
no mínimo 48 (quarenta e oito) horas, a critério do Presidente, 
1º e 2º Vice-Presidentes do Conselho Diretor conjuntamente. 
Nesta hipótese será considerada válida a Assembleia que conte 
com, no mínimo, metade mais um de todos os associados da 
Associação. 

 
Artigo 20 – A convocação das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias 
compete: 
 
a) ao Presidente do Conselho Diretor; 

 
b) a, no mínimo, 2 (dois) membros do Conselho Diretor; 

 
c) ao Presidente do Conselho Fiscal; ou 

 
d) a um quinto dos associados, mediante requerimento endereçado ao 

Presidente do Conselho Diretor, com indicação das matérias a serem 
tratadas e respectiva fundamentação. 

Par. 1º -  Os associados poderão ser convocados por carta registrada, e-
mail ou qualquer outro meio eletrônico usualmente utilizado, 
respeitando, em qualquer hipótese, a antecedência prevista no 
artigo acima. 

 
Par. 2º -  A assembleia geral poderá ser realizada de forma parcial ou 

exclusivamente digital/virtual, desde que a convocação 
mencione que será realizada nesta modalidade e contemple 
informações suficientes aos associados para participarem. 

 
Par. 3º -  Independentemente das formalidades previstas neste artigo, 

será considerada regular a Assembleia Geral a que 
comparecerem todos os associados. 

 
Artigo 21 – A instalação das Assembleias Gerais dar-se-á na hora prevista pelo 
edital de convocação, com a presença de metade mais um dos associados. Não 
havendo esse quórum, a Assembleia poderá instalar-se 30 (trinta) minutos 
mais tarde, com qualquer número de associados, exceto para reforma 
estatutária, alteração da Política de Adesão de Novos Associados, destituição 
de membros do Conselho Diretor ou do Conselho Fiscal, e revisão, em grau de 

DocuSign Envelope ID: EE7871F7-F1CE-4D9C-9935-2119BCBE477D



Oficial

R$ 328,91

Estado

R$ 93,72

Secretaria Fazenda

R$ 64,34

Reg. Civil

R$ 17,50

T. Justiça

R$ 22,45

M. Público

R$ 15,93

ISS

R$ 6,89

Total

R$ 549,74

Página

000016/000041

Registro Nº

774.992

29/03/2022

Protocolo nº 907.246 de 28/03/2022 às 16:32:01h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 774.992 em 29/03/2022 e averbado no registro nº 774.663 neste 3º Oficial de
Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Danilo  Monteiro  de
Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

15 

 
recurso, das decisões do Conselho Diretor que deliberarem sobre a exclusão de 
associados, em que a instalação dependerá da presença de 1/3 (um terço) dos 
associados. 

Par. 1º –  As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por 
maioria simples de votos colhidos entre os presentes, exceto 
nos casos de reforma estatutária, alteração da Política de 
Adesão de Novos Associados, destituição de membros do 
Conselho Diretor ou do Conselho Fiscal, e revisão, em grau de 
recurso, das decisões do Conselho Diretor que deliberarem 
sobre a exclusão de associados, em que as deliberações serão 
tomadas por voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados 
presentes. 

 
Par. 2º –  As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do 

Conselho Diretor ou, em sua ausência, sucessivamente, pelo 1º 
Vice-Presidente ou pelo 2º Vice-Presidente do Conselho 
Diretor. O presidente deverá designar um dos presentes para 
atuar na qualidade de secretário e assessorá-lo na condução 
dos trabalhos.  

Artigo 22 – Compete privativamente à Assembleia Geral: 
 
a) eleger, substituir e destituir os membros do Conselho Diretor; 

 
b) eleger, substituir e destituir os membros do Conselho Fiscal; 

 
c) apreciar, discutir e votar as contas da INTERFARMA, o Balanço Patrimonial, 

considerando os respectivos pareceres do Conselho Fiscal;  
 

d) apreciar o orçamento anual, definir os parâmetros para fixação das verbas 
extraordinárias e das contribuições associativas, considerando os 
respectivos pareceres do Conselho Fiscal;  

 
e) rever, em grau de recurso, as decisões do Conselho Diretor que deliberarem 

sobre a exclusão de associados; 
 

f) alterar o presente Estatuto Social;  
 

g) aprovar a Política de Adesão de Novos Associados e a Política de Apuração 
de Share para Fixação das Contribuições Associativas Ordinárias da 
INTERFARMA; e 
 

h) aprovar a dissolução da INTERFARMA, observada a disposição do Artigo 37. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DO CONSELHO DIRETOR 
 
Artigo 23 – O Conselho Diretor será composto por 13 (treze) associados para 
exercício de mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução por 
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períodos iguais e sucessivos. Além das disposições legais e estatutárias, os 
membros do órgão se sujeitarão a um Regimento Interno do Conselho Diretor, 
elaborado e aprovado pelo próprio Conselho Diretor. 
 
Par. 1º - A eleição para o Conselho Diretor dar-se-á em Assembleia Geral 

especialmente convocada para tal fim, observadas as disposições 
desse Estatuto Social.  

 
Par. 2º - Os associados serão representados no Conselho Diretor por seu 

Principal Executivo, podendo, excepcionalmente, fazerem-se 
representar por um outro associado pertencente ao Conselho 
Diretor com direito a voto, que comprove poderes de 
representação para as deliberações previstas em pauta. 

 
Par. 3º -  Os associados eleitos para o Conselho Diretor tomarão posse na 

primeira reunião do Conselho Diretor subsequente à Assembleia 
Geral que os elegeu. 

 
Par. 4º - Os associados poderão alterar seu Principal Executivo, a qualquer 

momento, devendo observar o trâmite de substituição 
estabelecido pelo Conselho Diretor. 

 
Par. 5º - O Conselho Diretor reunir-se-á logo após a realização da 

Assembleia Geral que o elegeu, para que os membros eleitos 
tomem posse de seus cargos e seja realizada a eleição, entre os 
membros do Conselho Diretor, dos 3 (três) membros que irão 
ocupar cargos com atribuições específicas, nesta ordem 
hierárquica:  
1) Presidente do Conselho Diretor;  
2) 1º Vice-Presidente do Conselho Diretor; e  
3) 2º Vice-Presidente do Conselho Diretor. 

 
Par. 6º - A vacância dos cargos de Presidente e/ou do 1º Vice-Presidente 

do Conselho Diretor resultará na assunção do cargo vago pelo 
ocupante do cargo imediatamente inferior na ordem hierárquica. 
Deste modo, na hipótese de vacância do cargo de Presidente do 
Conselho Diretor, assumirá o 1º Vice-Presidente do Conselho 
Diretor, nesta e em qualquer outra hipótese de vacância do cargo 
de 1º Vice-Presidente, o 2º Vice-Presidente assumirá o cargo de 1º 
Vice-Presidente. Feita a recondução de membros aos cargos de 
Presidente e 1º Vice-Presidente, conforme o caso, os membros do 
Conselho Diretor deverão eleger o ocupante do cargo de 2º Vice-
Presidente. Para que não restem dúvidas, o novo representante 
do associado que se retirou de um dos cargos com atribuições 
específicas poderá se candidatar ao cargo de 2º Vice-Presidente. 

 
Par. 7º - Não será admitida a reeleição sucessiva do Presidente do 

Conselho Diretor. Para que não restem dúvidas, o membro que 
tenha sido eleito originalmente para os cargos de 1º ou 2º Vice-
Presidente e que em razão da saída do Presidente, tenha passado 
a ocupar cargo de Presidente do Conselho Diretor após o início de 
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seu mandato, poderá ser eleito ao cargo de Presidente do 
Conselho na eleição subsequente. 

 
Par. 8º - Os membros do Conselho Diretor não receberão qualquer 

remuneração. 
 
Par. 9º - Havendo a perda da qualidade de associado por um dos 

membros do Conselho Diretor, assumirá o cargo vacante 
associado pertencente ao mesmo grupo que integre o quadro 
associativo há mais de 3 (três) anos, o qual será eleito pelo(s) 
outro(s) membros do Conselho Diretor do referido grupo, com 
vistas a manter a representação do grupo no órgão pelo período 
remanescente do mandato.   

Artigo 24 – Até 30 (trinta) dias antes da Assembleia Geral Ordinária, a 
INTERFARMA dividirá os associados em 3 (três) grupos, com base no critério de 
contribuição ao orçamento da INTERFARMA, os quais serão comunicados 
sobre o grupo no qual foram enquadrados e demais integrantes do seu grupo:  
 

a) O Grupo A será formado pelos 12 (doze) associados com maiores 
contribuições ao orçamento da Associação no exercício 
imediatamente anterior; 
 

b) O Grupo B será formado pelos 12 (doze) associados com 
contribuições intermediárias, ou seja, aqueles com maiores 
contribuições à Associação no exercício imediatamente anterior, 
desconsiderados, para tanto, os integrantes do Grupo A; 
 

c) O Grupo C será formado pelos demais associados. 
 
Par. 1º - Os associados deverão manifestar interesse na candidatura ao 

cargo de membro do Conselho Diretor até 15 (quinze) dias antes 
da data de realização da Assembleia Geral Ordinária, na qual será 
deliberada a eleição dos membros do órgão.  

 
Par. 2º - A INTERFARMA enviará aos associados a relação com os nomes 

dos representantes de cada grupo que tiverem manifestado 
interesse em participar do processo de eleição para o Conselho 
Diretor antes da data da realização da Assembleia Geral. 

 
Par. 3º -  É requisito para a eleição ao Conselho Diretor pertencer, o 

associado, ao quadro associativo da INTERFARMA há, no mínimo, 
3 (três) anos. 

 
Par. 4º - Ficarão dispensados do cumprimento do requisito estabelecido 

pelo parágrafo 3º acima, bem como, terão assegurados os direitos 
previstos no parágrafo único do Artigo 14, os associados derivados 
de reorganização societária de outros associados da 
INTERFARMA, que conjuntamente cumpram o requisito 
temporal. 
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Artigo 25 – O Conselho Diretor reunir-se-á nas datas definidas no calendário 
anual de reuniões, exceto quando eventos circunstanciais e estatutários 
justifiquem a alteração da programação, ou, extraordinariamente, quando os 
interesses da INTERFARMA assim o exigirem, mediante a convocação de seu 
Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice Presidente ou de 1/5 (um quinto) dos 
associados, lavrando-se a ata correspondente no livro competente.  

Par. 1º - O quórum mínimo para a realização das reuniões do Conselho 
Diretor será de 5 (cinco) membros do Conselho Diretor. 

Par. 2º - Não havendo consenso nas deliberações entre os membros do 
Conselho Diretor presentes, estes decidirão entre (i) submeter a 
matéria à Assembleia Geral, ou (ii) convocar uma reunião 
extraordinária do Conselho Diretor para deliberar sobre a referida 
matéria, hipótese em que a matéria será decidida pela maioria 
dos membros do Conselho Diretor presentes na reunião 
extraordinária convocada para tal fim.  

 
Par. 3º - As reuniões do Conselho Diretor poderão ser realizadas de forma 

parcial ou exclusivamente digital/virtual, desde que a convocação 
mencione que será realizada nesta modalidade e contemple 
informações suficientes aos associados para participarem da 
reunião.  

 
Artigo 26 – Compete aos membros do Conselho Diretor: 
 
a) administrar a INTERFARMA e representá-la em juízo ou fora dele, na forma 

do Artigo 31 deste Estatuto Social;  
 
b) aprovar a contratação e o desligamento do Presidente Executivo e do 

Diretor Financeiro da Associação; 
 

c) aprovar a contratação e desligamento de diretores sem designação 
específica da Associação, designando a área técnica de trabalho pela qual 
o diretor eleito será responsável; 
    

d) discutir e aprovar o programa geral das atividades da INTERFARMA; 
 
e) deliberar sobre as diretrizes da INTERFARMA no desempenho de seus 

objetivos sociais; 
 
f) avaliar periodicamente o desempenho da INTERFARMA em relação aos 

seus objetivos sociais e planejamento de trabalho e metas; 
 

g) avaliar a proposta de orçamento anual, ouvido o Conselho Fiscal, para 
submissão à apreciação da Assembleia Geral; 
 

h) deliberar sobre a aquisição, oneração, doação ou alienação de bens móveis 
e imóveis da INTERFARMA, sendo que com relação a estes últimos, por 
decisão sujeita à ratificação da Assembleia Geral; 
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i) aprovar a admissão de associados por votação realizada em reunião 

ordinária; 
 
j) declarar ou deliberar sobre a exclusão de associados, conforme previsto no 

Artigo 16 deste Estatuto; 
 
k) fixar o valor das contribuições ordinárias, bem como aprovar contribuições 

extraordinárias dos associados destinadas à manutenção da INTERFARMA, 
observados os critérios definidos pela Assembleia Geral e por este Estatuto 
Social, especialmente o parágrafo único do Artigo 10; 

 
l) zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto Social; 
 
m) cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais e do 

próprio Conselho Diretor; 
 
n) deliberar sobre a formação e as regras de funcionamento das comissões, 

câmaras temáticas e grupos de trabalho que reunirão representantes dos 
associados para a condução de assuntos de interesse da Associação;  

 
o) deliberar acerca da interpretação de disposições estatutárias, quando 

necessário;  
 

p) aprovar a adoção de medidas administrativas ou judiciais pela 
INTERFARMA, em defesa dos interesses de seus associados, incluindo, mas 
não limitado à propositura de ação judicial pela INTERFARMA e ao ingresso 
em processos judiciais de terceiros na qualidade de assistente processual, 
amicus curiae ou equivalente, com a finalidade de defender quaisquer 
temas de interesse dos associados; 

 
q) autorizar a participação da INTERFARMA em associações e/ou entidades 

cujos objetivos sejam alinhados com aqueles previstos no Artigo 3 do 
presente Estatuto Social;  

 
r) fixar seu próprio regimento; e  

 
s) estabelecer políticas a serem observadas pelo Presidente Executivo e pelo 

Diretor Financeiro na contratação e aprovação de despesas. 
 
Artigo 27 – Compete ao Presidente do Conselho Diretor, ainda:  
 
a) convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e as 

reuniões do Conselho Diretor;  
 

b) apresentar recomendação ao Conselho Diretor acerca dos pedidos de nova 
associação; e 
 

c) submeter ao Conselho Fiscal, para pareceres, o balanço patrimonial, o 
orçamento anual, propostas de alteração das contribuições associativas, 
solicitações de verbas extraordinárias ou reforço de verbas orçadas e 
quaisquer outros assuntos de sua competência.  
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Artigo 28 – Compete ao 1º Vice-Presidente do Conselho Diretor, ainda:  
 
a) substituir o Presidente do Conselho nas suas ausências, faltas ou 

impedimentos, podendo inclusive presidir as assembleias gerais/reuniões 
no caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente;  
 

b) na ausência, falta ou impedimento do Presidente do Conselho Diretor, 
assinar contratos, distratos, aditivos contratuais ou outros documentos que 
importem em obrigações à INTERFARMA, em conjunto com o Presidente 
Executivo, na forma do Artigo 31 deste Estatuto; e 
 

c) desempenhar as demais atribuições que forem determinadas pelo 
Presidente do Conselho Diretor. 

 
Artigo 29 – Compete ainda ao 2º Vice-Presidente do Conselho Diretor: 
 
a) dar suporte a todos os trabalhos das Assembleias Gerais e reuniões do 

Conselho Diretor, podendo inclusive presidir as assembleias 
gerais/reuniões no caso de ausência ou impedimento temporário do 
Presidente e do 1º Vice-Presidente;  
 

b) na ausência, falta ou impedimento do Presidente e do 1º Vice-Presidente 
do Conselho Diretor, assinar contratos, distratos, aditivos contratuais ou 
outros documentos que importem em obrigações à INTERFARMA, em 
conjunto com o Presidente Executivo, na forma do Artigo 31 deste Estatuto; 
e 
 

c) desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo 
Presidente do Conselho Diretor. 

 
 
Artigo 30 – O núcleo formado pelo Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-
Presidente do Conselho Diretor terá as seguintes competências: 
 
a) representar o Conselho Diretor no acompanhamento das atividades, 

trabalhos e projetos desenvolvidos pela INTERFARMA;  
 

b) quando a urgência tornar imperativo, determinar a redução do prazo para 
convocação da Assembleia Geral Extraordinária para no mínimo 48 
(quarenta e oito) horas; e 
 

c) levar à apreciação do Conselho Diretor os contratos e despesas que 
entender pertinentes. 

 
 
Artigo 31 – Os contratos, distratos, aditivos contratuais ou outros documentos 
que importem em obrigações à INTERFARMA serão assinados por 2 (duas) 
pessoas em conjunto, de acordo com os critérios abaixo: 
 

(i) Para quaisquer contratos/documentos que envolvam obrigações 
de até R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais): 2 (dois) Diretores, 
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sendo preferencialmente um deles o Diretor Financeiro, ou 2 
(dois) procuradores; 
 

(ii) Para quaisquer contratos/documentos que envolvam obrigações 
de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais): Diretor Financeiro e 
Presidente Executivo, ou 2 (dois) procuradores; 

 
(iii) Para quaisquer contratos/documentos que envolvam obrigações 

de qualquer valor: Presidente Executivo em conjunto com o 
Presidente do Conselho Diretor ou, em sua ausência, com o 1º 
Vice-Presidente ou 2º Vice-Presidente do Conselho Diretor. 

 
Par. 1º –  As procurações serão sempre outorgadas por 2 (dois) membros 

do Conselho Diretor ou por 1 (um) membro do Conselho Diretor 
e o Presidente Executivo e, com exceção daquelas contendo os 
poderes da cláusula ad judicia, terão prazo determinado de 
duração que não poderá ser superior a 2 (dois) anos.  

 
Par. 2º –  A representação da Associação perante órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, autarquias, cartórios, registro 
de títulos e documentos, registro civil de pessoa jurídicas, 
Receita Federal, em atos que não impliquem em qualquer 
responsabilidade financeira ou obrigação pecuniária para a 
Associação, poderá ser realizada pelo Presidente Executivo 
agindo isoladamente. 

 
Par. 3º –  A representação da Associação em juízo será realizada 

conjuntamente por 2 (dois) membros do Conselho Diretor ou 
por 1 (um) membro do Conselho Diretor em conjunto com o 
Presidente Executivo. 

 
Par. 4º –  O Diretor Financeiro está autorizado a assinar e/ou autorizar 

isoladamente despesas eventuais, não suportadas por 
contratos/propostas, desde que limitadas ao valor 
estabelecido nas políticas fixadas pelo Conselho Diretor. 

 
 
Artigo 32 – A Associação contará com Diretores designados pelo Conselho 
Diretor que atuarão na condução das atividades do dia a dia da Associação, em 
linha com os objetivos estabelecidos no presente Estatuto Social. A Associação 
deverá contar com no mínimo 2 (dois) diretores, sendo 1 (um) Presidente 
Executivo e 1 (um) Diretor Financeiro. O Conselho Diretor poderá indicar, ainda, 
Diretores sem designação específica, para atuar de acordo com as 
necessidades e as áreas técnicas de interesse da Associação. A indicação de 
diretores sem designação específica é uma faculdade do Conselho Diretor e a 
existência e número de ocupantes de tais cargos possuem natureza transitória, 
podendo ser reduzidos ou mesmo extintos pelo Conselho Diretor a qualquer 
tempo.  
 
Par. 1º - Compete ao Presidente Executivo:  
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(i) Representar a Associação em juízo ou fora dele, isoladamente ou 

em conjunto nos casos exigidos no Artigo 31, perante os órgãos 
da administração pública federal, estadual e municipais;  
 

(ii) Ressalvadas as contratações de Diretor Financeiro ou Diretores 
sem designação específica, os quais dependem de anuência do 
Conselho Diretor, fazer administração de pessoal, incluindo a 
indicação da admissão ou dispensa, anotações em carteiras de 
trabalho; 

 
(iii) Assinar contratos, propostas, distratos, aditivos ou outros 

documentos que importem em obrigações para a Associação, de 
acordo com as regras do Artigo 31 acima; 
 

(iv) Representar a Associação perante instituições financeiras e de 
crédito, realizando todas as operações e movimentações 
necessárias, sendo que para os atos que importem aquisição, 
alienação ou oneração de bens da Associação deverá ser 
observado o disposto no Artigo 26 deste Estatuto Social; e 
 

(v) Participar como convidado permanente de todas as assembleias 
gerais, reuniões do Conselho Diretor, devendo se ausentar do 
recinto quando solicitado pelo presidente do conclave, conforme 
o caso. 
 

Par. 2º - Compete ao Diretor Financeiro:  
 

(i) Coordenar a elaboração das demonstrações financeiras da 
Associação e prestar informações e esclarecimentos solicitados 
pelos órgãos da INTERFARMA;  
 

(ii) Gerir as atividades da área financeira da Associação, incluindo 
administrar, gerir e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e 
tributária, controladoria, auditoria, contabilidade e de 
planejamento financeiro, segundo as orientações deste Estatuto 
Social e das normas legais vigentes;  

 
(iii) Praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da 

Associação, inclusive sua representação perante terceiros, desde 
que autorizados no âmbito deste Estatuto Social; 

 
(iv) Assinar e/ou autorizar isoladamente despesas ordinárias, bem 

como decorrentes de cumprimento de contratos e propostas de 
qualquer natureza e independentemente de valores, desde que 
suportadas por instrumentos assinados na forma do Estatuto 
Social da Associação; e 

 
(v) Assinar e/ou autorizar isoladamente despesas eventuais, não 

suportadas por contratos/propostas, desde que limitadas ao valor 
estabelecido nas políticas fixadas pelo Conselho Diretor. 
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SEÇÃO III 

 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Artigo 33 – O Conselho Fiscal será composto por 6 (seis) membros 
denominados Conselheiros Fiscais, eleitos pela Assembleia Geral para 
mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição por um mandato. 
 
Par. 1º - A eleição para o Conselho Fiscal dar-se-á em Assembleia Geral, 

observadas as disposições desse Estatuto. 
 
Par. 2º - São elegíveis para o Conselho Fiscal, representantes dos 

associados, que exerçam atividades nas áreas financeira, 
administrativa ou jurídica. 

 
Par. 3º - Não poderão candidatar-se ao Conselho Fiscal os indivíduos que 

atuem como representantes dos associados membros do 
Conselho Diretor em exercício. Para que não restem dúvidas, 
poderão candidatar-se ao Conselho Fiscal outros indivíduos que 
representem os associados eleitos para os cargos de membros do 
Conselho Diretor, que não aqueles que tomarão posse no referido 
órgão.  

 
Par 4º - A INTERFARMA enviará aos associados a relação com os nomes 

dos representantes que tiverem manifestado interesse em 
participar do processo de eleição para o Conselho Fiscal no prazo 
de até 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia 
Geral. 

 
Par. 5º - É requisito para a eleição ao Conselho Fiscal, pertencer, a empresa 

representada, ao quadro associativo da INTERFARMA há, no 
mínimo, 3 (três) anos. 

 
Par. 6º -  Ficarão dispensados do cumprimento do requisito previsto no 

parágrafo 5º acima os associados derivados de reorganização 
societária de outros associados da INTERFARMA. 

Par. 7º - Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho 
Fiscal escolherão entre si o seu Presidente. 

Par. 8º - Os membros do Conselho Fiscal não receberão qualquer 
remuneração. 

 
 
Artigo 34 – Compete ao Conselho Fiscal: 
 
a) assistir e aconselhar o Conselho Diretor no cumprimento dos objetivos da 

INTERFARMA; 
 

b) examinar as contas da INTERFARMA, opinando sobre o balanço 
patrimonial e o orçamento anual, a abertura de verbas extraordinárias, 
reforço de verbas e as contribuições associativas; 
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c) convocar, quando entender necessário, os membros do Conselho Diretor 
para prestarem informações sobre atos de gestão; 
 

d) fixar seu próprio regimento e, quando convocado, comparecer por 
qualquer de seus membros às reuniões do Conselho Diretor; e 
 

e) emitir pareceres sobre as matérias de sua competência. 
 
Artigo 35 – O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário, sobretudo 
para avaliar trimestralmente a execução orçamentária, bem como para avaliar 
os trabalhos de auditoria e os resultados das pesquisas necessárias ao cálculo 
das contribuições associativas, mediante convocação de seu Presidente ou do 
Presidente do Conselho Diretor, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 
com a presença de pelo menos 03 (três) membros do Conselho Fiscal. As 
deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos membros do Conselho 
Fiscal presentes. 
 
Par. Único - As avaliações e trabalhos do Conselho Fiscal ficarão registrados em 

ata de reunião e/ou parecer, conforme o caso, lavrados no livro 
competente. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 36 – O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, 
data em que será levantado um balanço patrimonial. 
 
Artigo 37 – A INTERFARMA poderá ser dissolvida por decisão da Assembleia 
Geral, especialmente convocada para tal fim, tomada por pelo menos dois 
terços dos votos dos associados integrantes da INTERFARMA.  
 
Par. Único - Dissolvida a INTERFARMA, fração ideal do patrimônio da 

Associação será restituída aos associados. O patrimônio líquido 
remanescente será destinado para outra entidade sem fins 
lucrativos ou para instituição municipal, estadual ou federal, de 
fins idênticos ou semelhantes, determinada pela Assembleia 
Geral que aprovar a dissolução na forma do artigo 61 do Código 
Civil. 

 
Artigo 38 – Para fins deste Estatuto Social e, especificamente em relação aos 
termos de adesão previstos na Política de Adesão de Novos Associados da 
INTERFARMA, entender-se-á como boas práticas a fiel observância à legislação 
em vigor, em especial à legislação que dispõe sobre propriedade industrial e 
sobre concorrência, e normas sanitárias aplicáveis, bem como a estrita 
observância ao Código de Conduta da INTERFARMA. 
 
Artigo 39 – Os associados não respondem solidária nem subsidiariamente 
pelas obrigações da INTERFARMA. 
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Artigo 40 – Os casos omissos serão solucionados pelo Conselho Diretor ou, 
quando delegado pelo Conselho Diretor, pela Assembleia Geral, aplicando-se 
a legislação civil pertinente. 
 
Assembleia de Constituição em 20 de junho de 1989; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 23/08/1995; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 03/12/1997; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 03/12/1998; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 13/12/1999; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 01/08/2000; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 12/07/2001; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2001; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 26/05/2003; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2003; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 30/09/2004; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 15/12/2004; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 22/03/2005; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 19/04/2006; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 04/03/2010; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 02/09/2010;  
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 01/03/2012; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 31/10/2012; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 01/08/2013; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 13/03/2014; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2014; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 03/03/2016; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 01/03/2018; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 05/09/2019; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 07/10/2021; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 10/03/2022.” 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a 
presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelo vice-presidente e pela 
secretária da mesa, os quais certificam o comparecimento de forma virtual dos 
associados presentes, por meio de videoconferência, conforme lista de 
presença constante da instalação. 
 

São Paulo, 10 de março de 2022. 
 
 
________________________________ 
Patrick Eckert 
Vice-Presidente 

 
 
________________________________  
Ana Carolina Cagnoni Ribeiro 
Secretária 
 
OAB/SP 259.635 
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INTERFARMA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA 
CNPJ/ME Nº 31.118.508/0001-12 


 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 


 
EM 10 DE MARÇO DE 2022 


 
DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de março de 2022, às 13h30, em primeira 
convocação, reuniram-se através de videoconferência (sistema Teams), 
administrado pela INTERFARMA - ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA DE PESQUISA (“INTERFARMA”), localizada na Rua James 
Joule, 65, 10° andar, conjunto 101, na cidade e Estado de São Paulo, os membros 
do Conselho Diretor e Associados Convidados, em atendimento à convocação 
realizada por delegação do Sr. Presidente do Conselho, Sr. Hugo Nisenbom, nos 
termos dos artigos 21 e 27 “a” do Estatuto Social, para deliberar sobre os 
assuntos definidos no Edital de Convocação. 
 
INSTALAÇÃO: Foi verificado o atendimento ao quórum de instalação previsto 
no artigo 22 do Estatuto Social. Do total de 45 (quarenta e cinco) associados 
que, na data da Assembleia, integravam os quadros da Interfarma, foi 
registrada a presença de 32 (trinta e dois) associados, todos com poder de voto 
(conforme lista de presença abaixo). 
 


Empresa Representante 
ABBVIE Flavio M. Devoto 


AMGEM Juarez de Oliveira (representa Elvin Penn) 


ASTELLAS Ricardo Ogawa  


ASTRAZENECA Carlos Sanchez Luis 


BAGÓ Soraia Alcoforado Moraes 


BAYER Adib Jacob 


BESINS Laurena Magnoni 


BIOMARIN Erik S. Camarano (representa Thomas Gierse) 


BMS Gaetano Crupi 


BOEHRINGER INGELHEIM Marc Hasson 


DAIICHI Marcelo Gonçalves 


EISAI Luiz Silva 


GILEAD Christian Schneider 


GRUNENTHAL René Delsin 


GSK Andre Vivan da Silva 


IPSEN João Carlos de Britto  


JANSSEN Roy Benchimol 


LILLY Karla Alcazar 


MSD Marc Hasson (representa Hugo Nisenbom) 
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NOVARTIS Renato Carvalho 


NOVO NORDISK Isabella de Oliveira Vianna Wanderley 


ORGANON Ricardo Kwasniwski Gomes Lourenço 


PFIZER Marta Diez 


ROCHE Patrick Eckert  


SANOFI Fernando Sampaio 


TAKEDA Ana Salama 


TAKEDA Marc Hasson (representa Renata Campos) 


TEVA Roberto Rocha 


UCB Conte Michel 


VERTEX Fernando Afonso 


VERTEX Roberta Monteiro (representa Fernando Afonso) 


ZAMBON Rogerio Frabetti 


 
MESA: Assumiu a presidência da Reunião o Sr. Patrick Eckert, que convidou a 
Sra. Ana Carolina Cagnoni Ribeiro, para secretariá-lo. 
 
Dando sequência aos trabalhos, o Presidente da Reunião passou a tratar da 
Ordem do Dia. 
 
ORDEM DO DIA: Os Associados foram convidados a deliberar sobre os 
seguintes itens, não necessariamente nesta ordem: em Assembleia Geral 
Ordinária (i) apreciação das contas e das demonstrações financeiras da 
Associação referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021, com apresentação do parecer do Conselho Fiscal; (ii) eleição dos 
Membros do Conselho Diretor para o Biênio 2022-2024; (iii) eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal para o Biênio 2022-2024; e em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) alteração do artigo “4b” do Estatuto Social – adequação do 
texto para inserção da Associação em instâncias de Agência Nacional de Saúde 
– ANS (CAMSS-Consaude); (v) apresentação e ratificação da nova estrutura de 
alçadas de aprovação financeira de contratações da Interfarma (Grant of 
authority); (vi) apreciação de critérios para contratação de fornecedores e para 
realização de due diligence; (vii) reforma e consolidação do Estatuto Social da 
Associação, em razão das matérias deliberadas e alterações quanto à nova 
estrutura de Governança Corporativa da Associação, aprovada em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 10.02.2022, com a consequente alteração 
dos documentos da Associação (Política de Adesão de Novos Associados e 
Política de Apuração de Share para Fixação das Contribuições Associativas 
Ordinárias). 
 
A reunião foi iniciada com as boas práticas de confidencialidade para o 
andamento da reunião remota conforme texto abaixo transcrito: 
 


• Identifique-se no chat (nome completo e empresa) ao entrar. 
• Não permita acesso de terceiros não autorizados. Qualquer 


participação estranha deve ser reportada ao coordenador. 
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• Não realize a gravação (de áudio e/ou vídeo) ou gere arquivo digital das 


imagens de reuniões sem autorização do coordenador e ciência prévia 
dos participantes. 


• Mantenha completo e absoluto sigilo quanto as Informações 
Confidenciais a que tiverem acesso. 


• Não utilize qualquer método para alterar, eliminar ou adulterar as 
Informações Confidenciais que venha a ter acesso. 


 
Ainda, foi apresentado o compromisso das associadas de respeito à Lei de 
Defesa da Concorrência, conforme texto transcrito abaixo: 
 


 A pauta desta reunião não inclui qualquer item que possa representar 
prática anticoncorrencial 


 Será imediatamente vedada qualquer manifestação que possa ferir a Lei 
de Defesa da Concorrência - Lei 12.529/2011. 


 
É terminantemente proibida qualquer manifestação que possa direta ou 
Indiretamente: 
 


 Promover a troca de informações comerciais sensíveis, tais como: 
Preços, Margens, Custos, Níveis de Produção, Políticas de Descontos, 
Planos de Marketing, Comercialização e Crescimento, etc. 


 Induzir comportamento uniforme de maneira a inibir a concorrência no 
mercado 


 Levar a acordos que possam aumentar as barreiras à entrada ou excluir 
concorrentes de forma injustificada 


 
A INTERFARMA agradece a compreensão e tem a certeza de que todos 
comungam o valor básico e princípio constitucional da defesa da 
concorrência. 
 


1. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR PARA O BIÊNIO 2022-
2024 


 
O Vice-Presidente do Conselho, Sr. Patrick deu boas-vindas aos presentes e deu 
início a votação para eleição dos novos membros do Conselho Diretor. Com 
base na nova estrutura de governança da Interfarma, aprovada em Assembleia 
Geral Extraordinária em 10 de fevereiro de 2022, foram eleitos por maioria dos 
votos os 13 novos membros do Conselho Diretor para exercício do mandato de 
março/2022 a março/2024: 
 


 AMGEM (Elvin Penn) 
 BMS (Gaetano Crupi) 
 BOEHRINGER (Marc Hasson) 
 JANSSEN (Roy Benchimol) 
 LILLY (Karla Alcazar) 
 MSD (Hugo Nisenbom) 
 NOVARTIS (Renato Garcia Carvalho) 
 NOVO NORDISK (Isabella Wanderley) 
 PFIZER (Marta Diez) 
 ROCHE (Patrick Eckert) 
 SANOFI (Fernando Sampaio) 
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 TEVA (Roberto Rocha)  
 VERTEX (Fernando Afonso) 


 
 
2. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O BIÊNIO 2022-2024 
 
Em observância ao artigo 23, inciso “b” do Estatuto Social, foram eleitos os 
novos membros do Conselho Fiscal da Interfarma para exercício do mandato 
de março/2022 a março/2024 pelas associadas presentes na eleição: 
 


 BMS (Bruno Resende Macedo) 
 BOEHRINGER (Felipe de Aquino) 
 NOVARTIS (Luciano Corradini) 
 ROCHE (Patrícia Quartieri) 
 PFIZER (Antonio Crespim) 
 UCB (Paulo Mendonça) 


 
3. APRECIAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E 


PARA REALIZAÇÃO DE DUE DILIGENCE 
 
Proposta de procedimento para validação de terceiros / fornecedores (due 
diligence) foi apresentada aos Associados sob a justificativa de necessidade de 
melhoria dos controles internos da Associação. Dentre os critérios 
apresentados para avaliação e minimização dos riscos decorrentes de todos os 
contratos, definiu-se que será exigido o preenchimento de formulário de 
compliance para todos os futuros contratos da entidade. Ademais, haverá a 
realização de background checks nos casos de contratação de consultorias ou 
terceiros que representem Interfarma ou prestem serviços perante 
Administração Pública. 
 
Com a aprovação de todos os presentes, foi informado de que será elaborada 
uma política de contratação de terceiros contemplando critérios aprovados. O 
texto será apresentado na próxima reunião do Conselho Diretor. 
 
Novos Conselheiros Externos 
 
Com a reforma e consolidação do Estatuto Social, também foi pontuado o 
acréscimo no número de Conselheiros Externos para compor o Conselho de 
Ética da Interfarma, conforme dispõe o novo Código de Conduta, elevando de 
6 (seis) para 10 (dez) Conselheiros. Com isso, foram aprovados 4 (quatro) novos 
conselheiros: 
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Não havendo objeções, foi ratificado o ingresso dos novos conselheiros. 
 


4. APRECIAÇÃO DAS CONTAS E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA 
ASSOCIAÇÃO REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021 COM APRESENTAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO 
FISCAL 


 
A Presidente Executiva, Sra. Elizabeth Carvalhaes passou a palavra para a 
Diretora Financeira, Sra. Adriana Accon que informou aos presentes que os 
membros do Conselho Fiscal da Interfarma deram parecer favorável à 
aprovação das contas da Associação, referentes ao exercício de 2021. A 
auditoria foi conduzida pela consultoria Ernst & Young igualmente confirmou 
a adequação das demonstrações financeiras da Interfarma, em todos os 
aspectos relevantes. Assim sendo, as contas foram aprovadas pelos presentes.  
 
Ao final, a Sra. Adriana também apresentou detalhes do orçamento de 2022, 
que havia sido aprovado em reunião do Conselho Diretor realizada em 07 de 
outubro de 2021. Não havendo quaisquer objeções, o orçamento de 2022 foi 
ratificado pelos presentes na Assembleia Geral.  
 


5. REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO, EM 
RAZÃO DAS ALTERAÇÕES QUANTO À NOVA ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA DA ASSOCIAÇÃO, APROVADA EM 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA EM 10.02.2022 E CONSEQUENTES 
ALTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO 


 
Em ato contínuo, o Sr. Patrick Eckert deu a palavra à Presidente Executiva, Sra. 
Elizabeth Carvalhaes, para apresentar as principais alterações no novo Estatuto 
Social da Interfarma, cujo texto integral identificando as modificações foi 
compartilhado com todos os associados juntamente com o Edital de 
Convocação. 
 


ALEXANDRE DALMASSO
Advogado
Experiência: 27 anos em departamentos 
jurídicos de associadas e membro da 
Comissão de Compliance


PAULO DORTA
Advogado
Experiência: 35 anos departamento 
jurídico da Boehringer Ingelheim e 
integrou a Comissão de Compliance


DEVANEY BACCARIN
Farmacêutico-Bioquímico e Jornalista
Experiência: 38 anos de Indústria 
Farmacêutica. Presidente da Whitehall, 
Genzyme, Astellas, Recordati Rare
Diseases e da ABIMIP. Professor da 
Academia Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas.


MARCOS LOBO DE FREITAS LEVY
Advogado
Experiência: 45 anos de Indústria 
Farmacêutica. Diretor da MSD Brasil, 
Pfizer e Boehringer Ingelheim. 
Foi membro do Conselho de Ética da 
Febrafarma.
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6. ALTERAÇÃO DO ARTIGO “4B” DO ESTATUTO SOCIAL – ADEQUAÇÃO DO 


TEXTO PARA INSERÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM INSTÂNCIAS DE AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE – ANS (CAMSS-CONSAUDE) 


 
A primeira alteração apresentada foi a nova redação dada ao art. 4, inciso “b” 
do Estatuto Social, que esclarece sobre a atividade de representação dos 
interesses de suas associadas, assim como do setor econômico por elas 
representada, com o objetivo de defender quaisquer temas de interesse dos 
associados em diversos temas. A nova redação aclara a possibilidade de 
ingresso e participação da Interfarma na Câmara de Saúde Suplementar 
(CAMSS) e no Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde 
(COSAÚDE), da Agência Nacional de Saúde - ANS. 
  


7. APRESENTAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DE ALÇADAS DE 
APROVAÇÃO FINANCEIRA DE CONTRATAÇÕES DA INTERFARMA (GRANT 
OF AUTHORITY); 


 
Outra alteração do Estatuto apresentada refere-se à definição de diferentes 
alçadas para aprovação de contas e assinatura de contratos em nome da 
Interfarma. A nova redação permite que contratos cujo valor corresponda até 
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) serão assinados por 2 Diretores, 
preferencialmente o(a) Diretor(a) Financeiro(a) e o(a) Diretor(a) da área 
demandante. Contratos a partir de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e 
até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) serão assinados pelo(a) Presidente 
Executivo(a) da Interfarma e pelo(a) Diretor(a) Financeiro(a) ou da área 
demandante. E, por último, contratos acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) serão assinados pelo(a) Presidente Executivo(a) da Interfarma e pelo(a) 
Presidente do Conselho Diretor (ou um dos 2 Vice-Presidentes por delegação 
do(a) Presidente do Conselho Diretor). 
 
Ressaltou-se aos presentes que gastos extraordinários da Associação deverão 
observar os critérios de alçadas acima estabelecidos e, adicionalmente, obter 
a aprovação do Conselho Diretor ou da Assembleia (conforme o Estatuto Social 
demandar).  
 
Não houve qualquer objeção aos termos propostos e, portanto, as alterações 
foram incorporadas ao novo Estatuto. 
 
Um dos Associados adicionalmente comentou que caberia alteração ao texto 
do Estatuto Social no que se refere à competência para deliberação sobre 
participação da Interfarma como membro de outras entidades e/ou 
associações (art. 27, b). Após debate, houve consenso que deveria constar no 
novo texto do Estatuto Social que a competência para tal deliberação deveria 
ser do Conselho Diretor da Interfarma. 
 
Para além destes pontos, todas as demais alterações propostas ao texto do 
Estatuto Social, conforme apresentado aos associados, foram aprovadas. O 
Estatuto Social alterado conforme as deliberações tomadas na presente 
Assembleia foi aprovado pelos Associados e passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
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“ESTATUTO SOCIAL DA 


 
INTERFARMA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA 


 
 


CAPÍTULO I 
 


DA DENOMINAÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO, SEDE, FORO E OBJETIVOS 
 
Artigo 1 – A INTERFARMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(“INTERFARMA” ou “Associação”), é uma associação civil de âmbito nacional, 
sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo 
presente Estatuto Social e pela legislação aplicável. 
 
Artigo 2 – A INTERFARMA tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua James Joule, n.º 65, conjunto 101, Cidade Monções, CEP 
04.576-080, podendo, por deliberação do Conselho Diretor, abrir e/ou encerrar 
escritórios em qualquer parte do território nacional. 
 
Artigo 3 – A INTERFARMA tem por finalidade congregar as sociedades 
brasileiras que incentivem e promovam, direta ou indiretamente, o 
desenvolvimento da indústria de pesquisa científica e tecnológica, em especial 
para fins farmacêuticos (insumos, matérias-primas, medicamentos e 
correlatos), com o objetivo de: 
 
a) defender a inovação como elemento indutor do desenvolvimento 


científico, econômico e social do País e condição indispensável para a 
promoção do acesso à saúde e melhoria da qualidade de vida da 
população; 


 
b) trabalhar de forma permanente para o aperfeiçoamento das condições 


legais e regulatórias que permitam e estimulem a inovação e assegurem o 
respeito à propriedade intelectual, seus princípios e instrumentos 
consagrados nacional e internacionalmente; 


 
c) contribuir para o contínuo aprimoramento do sistema jurídico e 


regulatório brasileiro, partilhando conhecimentos e prestando 
informações, objetivando que as leis e regulamentos propiciem maior 
eficiência administrativa; 


 
d) defender os princípios fundamentais da livre iniciativa e da livre 


concorrência, em uma economia de mercado; 
 


e) promover o aprimoramento técnico e científico de seus associados, ou de 
terceiros, desde que alinhado com os objetivos aqui listados; 


 
f) promover o intercâmbio e cooperação com outras entidades estabelecidas 


no Brasil ou no exterior, podendo participar como associada de outras 
associações e/ou entidades cujos objetivos sejam alinhados com aqueles 
perseguidos pela INTERFARMA; 
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g) consolidar a pesquisa clínica como etapa central da atividade 


farmacêutica no País, ressaltando seu papel indispensável para a 
ampliação do acesso da população a tratamentos inovadores, sempre em 
conformidade com as estritas regras éticas aplicadas local e 
internacionalmente; e 


 
h) incentivar ações de responsabilidade socioambiental baseadas em 


sustentabilidade, cidadania e outros valores consagrados pelas melhores 
práticas corporativas. 


 
Artigo 4 – Para fins de implementação dos seus objetivos sociais, a 
INTERFARMA poderá, dentre outras atividades: 
 
a) representar os interesses da Associação para os fins previstos neste 


Estatuto Social junto a associações nacionais e internacionais com 
objetivos similares; 


 
b) representar os interesses do conjunto de associados, assim como do setor 


econômico por eles representado em juízo ou fora dele, na forma 
permitida por lei, perante quaisquer entidades públicas e privadas de 
qualquer natureza, bem como quaisquer repartições públicas federais, 
estaduais, municipais e sociedades de economia mista, com o objetivo de 
defender quaisquer temas de interesse dos associados; 


 
c) atuar na esfera administrativa e judicial, ou ainda em quaisquer órgãos 


reguladores, em nome da INTERFARMA ou ingressar em nome da 
INTERFARMA em processos judiciais de terceiros na qualidade de 
assistente processual, amicus curiae ou equivalente, com a finalidade de 
defender quaisquer temas de interesse dos associados; 
 


d) promover e incentivar que seus associados adotem as boas práticas da 
atividade farmacêutica previstas pela legislação nacional, conforme 
preceitua o Artigo 38 deste Estatuto Social, proporcionando o contínuo 
incremento na qualidade e segurança dos produtos e serviços disponíveis 
no mercado brasileiro; 


 
e) estabelecer e zelar pelo fiel cumprimento de princípios éticos da 


INTERFARMA, investindo os recursos necessários para que tais princípios 
sejam reconhecidos como elementos distintivos e indissociáveis das 
relações entre seus associados e autoridades públicas, pacientes, 
profissionais de saúde e a sociedade em geral; e 


  
f) atuar para que o Brasil receba investimentos em pesquisa farmacêutica, 


apoiando o esforço para a ampliação do acesso a medicamentos no País. 
 
 


CAPÍTULO II 
 


DO PATRIMÔNIO E FONTES DE RECURSOS 
 
Artigo 5 – O patrimônio da Associação será constituído de bens móveis, 
imóveis, direitos e recursos financeiros adquiridos, ou recebidos sob a forma de 
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doação, legado, subvenção, auxílio, ou de qualquer outra forma lícita, devendo 
ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento de suas 
finalidades sociais. 
 
Artigo 6 – Serão fontes de recursos da Associação: 
 
a) a contribuição dos associados, em especial as definidas conforme a alínea 


"k" do Artigo 26 deste Estatuto; 
 


b) as doações, patrocínios, auxílios, legados e subvenções que forem aceitos 
pela Associação; e 
 


c) os bens e rendas de qualquer natureza produzidos pelos itens 
antecedentes. 


 
Artigo 7 – O patrimônio e receitas da INTERFARMA deverão ser exclusivamente 
investidos nos seus objetivos sociais, sendo vedada a distribuição de qualquer 
parcela de seu patrimônio ou receita a qualquer título, entre os associados, 
instituidores, benfeitores, membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal 
ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, ressalvados os gastos e bens 
necessários ao seu funcionamento administrativo. 


 
 


CAPÍTULO III 
 


DOS ASSOCIADOS, ADMISSÃO, DEVERES E DIREITOS 
 
Artigo 8 – Podem compor o quadro associativo da INTERFARMA as pessoas 
físicas ou jurídicas que, concordando com os deveres dos associados previstos 
pelo Estatuto Social e, estando alinhadas com os objetivos definidos pela 
Associação, venham a ser admitidas em uma das seguintes categorias: 
 
a) Associados Efetivos; ou 


 
b) Associados Pesquisadores.  
 
Artigo 9 – Podem se tornar associados efetivos as pessoas jurídicas que estejam 
legalmente constituídas no País há pelo menos 3 (três) meses, que se 
dediquem à atividade industrial e/ou comercial farmacêutica, desenvolvam 
atividade de pesquisa farmacêutica própria ou devidamente licenciada por 
seus descobridores, que tenham concordado em aderir integralmente aos 
direitos e obrigações contemplados neste Estatuto Social e que tenham seu 
pedido de associação aprovado, nos termos da Política de Adesão de Novos 
Associados. 
 
Artigo 10 – Podem se tornar associados pesquisadores as pessoas jurídicas que 
estejam legalmente constituídas no País há pelo menos 3 (três) meses e que, 
não exercendo as atividades descritas no Artigo 9, promovam ou se dediquem 
à pesquisa científica pura ou aplicada e desenvolvimento de qualquer 
natureza, sobretudo voltada à saúde humana, desde que concordem em 
seguir os princípios éticos e demais disposições deste Estatuto Social e que 
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tenham seu pedido de associação aprovado, nos termos da Política de Adesão 
de Novos Associados. 
 
Par. Único - Os associados pesquisadores que não possuam operação industrial 


e/ou comercial, ou que estas sejam ainda incipientes, terão direito 
ao pagamento de contribuição diferenciada a ser estabelecida 
em valores compatíveis com sua representatividade em seus 
respectivos segmentos de atuação.  


Artigo 11 – Os novos associados formalizarão seu pedido de associação 
mediante a apresentação do requerimento, informações e documentos 
previstos pela Política de Adesão de Novos Associados da INTERFARMA, 
aplicando-se as regras vigentes na data da apresentação do pedido de 
associação.  
 
Par. 1º -  O pedido de associação será analisado por qualquer dos 


Diretores, que deverá manifestar sua conclusão perante o 
Presidente do Conselho Diretor. O Presidente do Conselho, por 
sua vez, levará o pedido de associação a conhecimento dos 
demais membros do Conselho Diretor na próxima reunião 
ordinária do órgão, oportunidade na qual passará sua 
recomendação sobre a admissibilidade da nova associação, 
cabendo ao Conselho Diretor apreciar e votar o pedido de 
associação na referida reunião. 


 
Par. 2º - Uma vez aprovada a associação à INTERFARMA, os associados 


usufruirão dos direitos e responderão pelos deveres previstos 
neste Estatuto Social, incluindo o pagamento de contribuições 
associativas extraordinárias vincendas que tenham sido 
previamente aprovadas, observadas as peculiaridades inerentes a 
cada categoria associativa. 


 
Par. 2º - A qualidade de associado é transmitida às empresas originadas 


ou derivadas de reorganização societária de quaisquer dos 
associados da INTERFARMA, seja através de incorporação, fusão 
ou cisão, mediante simples declaração de adesão aos termos 
deste Estatuto Social, consignada em ata de Reunião do Conselho 
Diretor. 


 
Par. 3º - Cada associado será representado perante a INTERFARMA por 


seu presidente executivo, presidente, principal executivo no País, 
gerente geral ou diretor, conforme for informado pelo associado 
à Associação (“Principal Executivo”). 


 
Artigo 12 – Todos os associados terão direito a voto nas Assembleias Gerais, 
reservado o exercício de voto qualificado, de acordo com o qual os votos de 
associados pesquisadores terão peso 1 (um) e os votos de associados efetivos 
terão peso 3 (três).  
 
Artigo 13 – Para fins de eleição, os associados serão separados em 3 (três) grupos 
de acordo com a contribuição ao orçamento da INTERFARMA no ano anterior, 
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nos termos do Artigo 24, com vistas a indicar e votar candidatos para o 
Conselho Diretor: 
 


a) Grupo A – associados integrantes elegerão 7 (sete) associados do seu 
grupo para se tornarem membros do Conselho Diretor; 
 


b)  Grupo B – associados integrantes elegerão 4 (quatro) associados do seu 
grupo para se tornarem membros do Conselho Diretor; e 
 


c) Grupo C – associados integrantes elegerão 2 (dois) associados do seu 
grupo para se tornarem membros do Conselho Diretor. 


 
Artigo 14 – São direitos dos associados: 
 
a) votar e indicar candidatos para o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal; 


 
b) propor a admissão de associados;  


 
c) participar das reuniões do Conselho Diretor da INTERFARMA, quando 


convocados; 
 


d) participar das Assembleias Gerais; e 
 


e) se desligar do quadro associativo, por meio de comunicado, a qualquer 
momento e independente de motivo ou justificativa, observado o Artigo 
16. 


 
Par. Único -  Aos associados que integrem o quadro associativo há mais de 


3 (três) anos, será assegurado ainda o direito de: 
 
a) ser votado para cargos no Conselho Diretor e no Conselho Fiscal; e 
b) participar dos Conselhos de Ética “ad hoc” instituídos com o objetivo de 


apurar denúncias de violação aos preceitos do Código de Conduta da 
INTERFARMA. 


 
Artigo 15 – São deveres dos associados: 
 
a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, o Código de Conduta da 


Associação, as decisões assembleares e os atos emanados do Conselho 
Diretor;  
 


b) pagar pontualmente as contribuições que lhes forem fixadas pelos órgãos 
da Associação; 
 


c) colaborar com a INTERFARMA no cumprimento de seus objetivos sociais e 
desempenhar os encargos que lhe forem atribuídos pela Associação e que 
tenham sido aceitos; 


 
d) manter atualizado perante a Associação o cadastro do associado e do 


Principal Executivo, para fins de representação e recebimento de 
comunicações, inclusive convocações para reuniões e assembleias. 
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CAPÍTULO IV 


 
DA PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO 


 
Artigo 16 – Perde-se a qualidade de associado por exclusão voluntária ou 
involuntária, verificadas as seguintes hipóteses:  
 


(i) Exclusão voluntária do quadro associativo: ato voluntário do 
associado, que deverá apresentar comunicado por escrito, com 
60 (sessenta) dias de antecedência da data de efetivo 
desligamento, dirigido ao Presidente do Conselho Diretor. O 
Presidente do Conselho dará conhecimento do comunicado aos 
demais membros do Conselho Diretor na próxima reunião 
ordinária do órgão, oportunidade na qual deverão deliberar sobre 
o cumprimento de deveres pelo associado, inclusive 
contribuições pendentes. 


 
(ii) Exclusão por justa causa, incluídas, mas não limitadas às 


hipóteses abaixo: 
 


a) dissolução ou liquidação da pessoa jurídica do associado; 
 


b) fusão ou incorporação do associado por terceiro não aderente aos termos 
deste Estatuto Social; 


 
c) atraso no pagamento das contribuições associativas por 3 (três) meses 


consecutivos; 
 
d) perda das características que justificaram a sua admissão ao quadro de 


associados, inclusive em conformidade com o Artigo 38 deste Estatuto 
Social; 


 
e) descumprimento de qualquer de seus deveres descritos no Artigo 15; 
 
f) omissão ou deturpação de qualquer informação que tenha sido prestada 


no momento da associação e que tenha sido importante para 
fundamentar a admissibilidade do novo associado; e 


 
g) outros atos que causem ou tenham potencial de causar danos à 


Associação ou aos demais associados, ou possam afetar o regular 
funcionamento da Associação ou o cumprimento de sua função social, ou 
qualquer outra justa causa. 


 
Par. 1º - A perda da qualidade de associado não liberará o associado do 


pagamento das contribuições a que estiver obrigado até o 
encerramento do exercício orçamentário referente ao ano 
corrente, incluindo as contribuições extraordinárias que tenham 
sido previamente aprovadas, exceto se o Conselho Diretor 
deliberar por tal liberação. 


 
Par. 2º -  Na hipótese de exclusão voluntária do associado, prevista no item 


(i) do presente artigo, o associado somente poderá submeter 
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novo pedido de associação à INTERFARMA depois de 
transcorridos, pelo menos, 2 (dois) anos da data em que for 
comunicado ao Presidente do Conselho Diretor seu pedido de 
desligamento do quadro associativo. 


 
Par. 3º - Com vistas a salvaguardar os direitos dos associados à ampla 


defesa, contraditório e recurso, a Associação conta com o 
seguinte procedimento de exclusão: 
(i) A decisão do Conselho Diretor pela exclusão do 


associado deverá ser fundamentada e remetida ao 
endereço de e-mail constante do cadastro do associado 
junto à administração da Associação;   
 


(ii) Da decisão acima caberá, dentro de 10 (dez) dias 
contados do envio do e-mail, pedido de reconsideração 
pelo associado, dirigido ao Conselho Diretor;  
 


(iii) O Conselho Diretor decidirá no prazo de até 60 
(sessenta) dias contados da apresentação do pedido de 
reconsideração;  


 
(iv) Caso não seja aceito o pedido de reconsideração pelo 


Conselho Diretor, o associado poderá, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar do envio da comunicação da 
decisão ao associado, interpor recurso dirigido à 
Assembleia Geral. 


 
 


CAPÍTULO V 
 


DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 17 – São órgãos da INTERFARMA: 
 
a) Assembleia Geral; 


 
b) Conselho Diretor; e 


 
c) Conselho Fiscal. 
 
 


SEÇÃO I 
 


DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Artigo 18 – A Assembleia Geral, órgão soberano da INTERFARMA, reunir-se-á 
ordinariamente até o dia 31 de março de cada ano e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses da INTERFARMA assim o exigirem. 
 
Par. 1º - Os associados serão representados nas Assembleias Gerais e 


reuniões por seu Principal Executivo ou, excepcionalmente, por 
um substituto que integre o quadro de diretores daquele 
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associado, a quem deverá ser outorgado poder específico de 
representação para as deliberações previstas em pauta. 


 
Par. 2º -  Poderá também o associado fazer-se representar na assembleia 


geral por meio de procuração outorgada a um outro associado 
com direito a voto. 


 
Artigo 19 – As convocações para as Assembleias Gerais far-se-ão por 
correspondência remetida aos associados, com antecedência mínima de 10 
(dez) dias, estabelecendo a ordem do dia.  
 
Par. Único -  Quando a urgência tornar imperativo, o prazo para convocação 


da Assembleia Geral Extraordinária poderá ser reduzido para 
no mínimo 48 (quarenta e oito) horas, a critério do Presidente, 
1º e 2º Vice-Presidentes do Conselho Diretor conjuntamente. 
Nesta hipótese será considerada válida a Assembleia que conte 
com, no mínimo, metade mais um de todos os associados da 
Associação. 


 
Artigo 20 – A convocação das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias 
compete: 
 
a) ao Presidente do Conselho Diretor; 


 
b) a, no mínimo, 2 (dois) membros do Conselho Diretor; 


 
c) ao Presidente do Conselho Fiscal; ou 


 
d) a um quinto dos associados, mediante requerimento endereçado ao 


Presidente do Conselho Diretor, com indicação das matérias a serem 
tratadas e respectiva fundamentação. 


Par. 1º -  Os associados poderão ser convocados por carta registrada, e-
mail ou qualquer outro meio eletrônico usualmente utilizado, 
respeitando, em qualquer hipótese, a antecedência prevista no 
artigo acima. 


 
Par. 2º -  A assembleia geral poderá ser realizada de forma parcial ou 


exclusivamente digital/virtual, desde que a convocação 
mencione que será realizada nesta modalidade e contemple 
informações suficientes aos associados para participarem. 


 
Par. 3º -  Independentemente das formalidades previstas neste artigo, 


será considerada regular a Assembleia Geral a que 
comparecerem todos os associados. 


 
Artigo 21 – A instalação das Assembleias Gerais dar-se-á na hora prevista pelo 
edital de convocação, com a presença de metade mais um dos associados. Não 
havendo esse quórum, a Assembleia poderá instalar-se 30 (trinta) minutos 
mais tarde, com qualquer número de associados, exceto para reforma 
estatutária, alteração da Política de Adesão de Novos Associados, destituição 
de membros do Conselho Diretor ou do Conselho Fiscal, e revisão, em grau de 
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recurso, das decisões do Conselho Diretor que deliberarem sobre a exclusão de 
associados, em que a instalação dependerá da presença de 1/3 (um terço) dos 
associados. 


Par. 1º –  As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por 
maioria simples de votos colhidos entre os presentes, exceto 
nos casos de reforma estatutária, alteração da Política de 
Adesão de Novos Associados, destituição de membros do 
Conselho Diretor ou do Conselho Fiscal, e revisão, em grau de 
recurso, das decisões do Conselho Diretor que deliberarem 
sobre a exclusão de associados, em que as deliberações serão 
tomadas por voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados 
presentes. 


 
Par. 2º –  As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do 


Conselho Diretor ou, em sua ausência, sucessivamente, pelo 1º 
Vice-Presidente ou pelo 2º Vice-Presidente do Conselho 
Diretor. O presidente deverá designar um dos presentes para 
atuar na qualidade de secretário e assessorá-lo na condução 
dos trabalhos.  


Artigo 22 – Compete privativamente à Assembleia Geral: 
 
a) eleger, substituir e destituir os membros do Conselho Diretor; 


 
b) eleger, substituir e destituir os membros do Conselho Fiscal; 


 
c) apreciar, discutir e votar as contas da INTERFARMA, o Balanço Patrimonial, 


considerando os respectivos pareceres do Conselho Fiscal;  
 


d) apreciar o orçamento anual, definir os parâmetros para fixação das verbas 
extraordinárias e das contribuições associativas, considerando os 
respectivos pareceres do Conselho Fiscal;  


 
e) rever, em grau de recurso, as decisões do Conselho Diretor que deliberarem 


sobre a exclusão de associados; 
 


f) alterar o presente Estatuto Social;  
 


g) aprovar a Política de Adesão de Novos Associados e a Política de Apuração 
de Share para Fixação das Contribuições Associativas Ordinárias da 
INTERFARMA; e 
 


h) aprovar a dissolução da INTERFARMA, observada a disposição do Artigo 37. 
 
 


SEÇÃO II 
 


DO CONSELHO DIRETOR 
 
Artigo 23 – O Conselho Diretor será composto por 13 (treze) associados para 
exercício de mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução por 
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períodos iguais e sucessivos. Além das disposições legais e estatutárias, os 
membros do órgão se sujeitarão a um Regimento Interno do Conselho Diretor, 
elaborado e aprovado pelo próprio Conselho Diretor. 
 
Par. 1º - A eleição para o Conselho Diretor dar-se-á em Assembleia Geral 


especialmente convocada para tal fim, observadas as disposições 
desse Estatuto Social.  


 
Par. 2º - Os associados serão representados no Conselho Diretor por seu 


Principal Executivo, podendo, excepcionalmente, fazerem-se 
representar por um outro associado pertencente ao Conselho 
Diretor com direito a voto, que comprove poderes de 
representação para as deliberações previstas em pauta. 


 
Par. 3º -  Os associados eleitos para o Conselho Diretor tomarão posse na 


primeira reunião do Conselho Diretor subsequente à Assembleia 
Geral que os elegeu. 


 
Par. 4º - Os associados poderão alterar seu Principal Executivo, a qualquer 


momento, devendo observar o trâmite de substituição 
estabelecido pelo Conselho Diretor. 


 
Par. 5º - O Conselho Diretor reunir-se-á logo após a realização da 


Assembleia Geral que o elegeu, para que os membros eleitos 
tomem posse de seus cargos e seja realizada a eleição, entre os 
membros do Conselho Diretor, dos 3 (três) membros que irão 
ocupar cargos com atribuições específicas, nesta ordem 
hierárquica:  
1) Presidente do Conselho Diretor;  
2) 1º Vice-Presidente do Conselho Diretor; e  
3) 2º Vice-Presidente do Conselho Diretor. 


 
Par. 6º - A vacância dos cargos de Presidente e/ou do 1º Vice-Presidente 


do Conselho Diretor resultará na assunção do cargo vago pelo 
ocupante do cargo imediatamente inferior na ordem hierárquica. 
Deste modo, na hipótese de vacância do cargo de Presidente do 
Conselho Diretor, assumirá o 1º Vice-Presidente do Conselho 
Diretor, nesta e em qualquer outra hipótese de vacância do cargo 
de 1º Vice-Presidente, o 2º Vice-Presidente assumirá o cargo de 1º 
Vice-Presidente. Feita a recondução de membros aos cargos de 
Presidente e 1º Vice-Presidente, conforme o caso, os membros do 
Conselho Diretor deverão eleger o ocupante do cargo de 2º Vice-
Presidente. Para que não restem dúvidas, o novo representante 
do associado que se retirou de um dos cargos com atribuições 
específicas poderá se candidatar ao cargo de 2º Vice-Presidente. 


 
Par. 7º - Não será admitida a reeleição sucessiva do Presidente do 


Conselho Diretor. Para que não restem dúvidas, o membro que 
tenha sido eleito originalmente para os cargos de 1º ou 2º Vice-
Presidente e que em razão da saída do Presidente, tenha passado 
a ocupar cargo de Presidente do Conselho Diretor após o início de 
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seu mandato, poderá ser eleito ao cargo de Presidente do 
Conselho na eleição subsequente. 


 
Par. 8º - Os membros do Conselho Diretor não receberão qualquer 


remuneração. 
 
Par. 9º - Havendo a perda da qualidade de associado por um dos 


membros do Conselho Diretor, assumirá o cargo vacante 
associado pertencente ao mesmo grupo que integre o quadro 
associativo há mais de 3 (três) anos, o qual será eleito pelo(s) 
outro(s) membros do Conselho Diretor do referido grupo, com 
vistas a manter a representação do grupo no órgão pelo período 
remanescente do mandato.   


Artigo 24 – Até 30 (trinta) dias antes da Assembleia Geral Ordinária, a 
INTERFARMA dividirá os associados em 3 (três) grupos, com base no critério de 
contribuição ao orçamento da INTERFARMA, os quais serão comunicados 
sobre o grupo no qual foram enquadrados e demais integrantes do seu grupo:  
 


a) O Grupo A será formado pelos 12 (doze) associados com maiores 
contribuições ao orçamento da Associação no exercício 
imediatamente anterior; 
 


b) O Grupo B será formado pelos 12 (doze) associados com 
contribuições intermediárias, ou seja, aqueles com maiores 
contribuições à Associação no exercício imediatamente anterior, 
desconsiderados, para tanto, os integrantes do Grupo A; 
 


c) O Grupo C será formado pelos demais associados. 
 
Par. 1º - Os associados deverão manifestar interesse na candidatura ao 


cargo de membro do Conselho Diretor até 15 (quinze) dias antes 
da data de realização da Assembleia Geral Ordinária, na qual será 
deliberada a eleição dos membros do órgão.  


 
Par. 2º - A INTERFARMA enviará aos associados a relação com os nomes 


dos representantes de cada grupo que tiverem manifestado 
interesse em participar do processo de eleição para o Conselho 
Diretor antes da data da realização da Assembleia Geral. 


 
Par. 3º -  É requisito para a eleição ao Conselho Diretor pertencer, o 


associado, ao quadro associativo da INTERFARMA há, no mínimo, 
3 (três) anos. 


 
Par. 4º - Ficarão dispensados do cumprimento do requisito estabelecido 


pelo parágrafo 3º acima, bem como, terão assegurados os direitos 
previstos no parágrafo único do Artigo 14, os associados derivados 
de reorganização societária de outros associados da 
INTERFARMA, que conjuntamente cumpram o requisito 
temporal. 
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Artigo 25 – O Conselho Diretor reunir-se-á nas datas definidas no calendário 
anual de reuniões, exceto quando eventos circunstanciais e estatutários 
justifiquem a alteração da programação, ou, extraordinariamente, quando os 
interesses da INTERFARMA assim o exigirem, mediante a convocação de seu 
Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice Presidente ou de 1/5 (um quinto) dos 
associados, lavrando-se a ata correspondente no livro competente.  


Par. 1º - O quórum mínimo para a realização das reuniões do Conselho 
Diretor será de 5 (cinco) membros do Conselho Diretor. 


Par. 2º - Não havendo consenso nas deliberações entre os membros do 
Conselho Diretor presentes, estes decidirão entre (i) submeter a 
matéria à Assembleia Geral, ou (ii) convocar uma reunião 
extraordinária do Conselho Diretor para deliberar sobre a referida 
matéria, hipótese em que a matéria será decidida pela maioria 
dos membros do Conselho Diretor presentes na reunião 
extraordinária convocada para tal fim.  


 
Par. 3º - As reuniões do Conselho Diretor poderão ser realizadas de forma 


parcial ou exclusivamente digital/virtual, desde que a convocação 
mencione que será realizada nesta modalidade e contemple 
informações suficientes aos associados para participarem da 
reunião.  


 
Artigo 26 – Compete aos membros do Conselho Diretor: 
 
a) administrar a INTERFARMA e representá-la em juízo ou fora dele, na forma 


do Artigo 31 deste Estatuto Social;  
 
b) aprovar a contratação e o desligamento do Presidente Executivo e do 


Diretor Financeiro da Associação; 
 


c) aprovar a contratação e desligamento de diretores sem designação 
específica da Associação, designando a área técnica de trabalho pela qual 
o diretor eleito será responsável; 
    


d) discutir e aprovar o programa geral das atividades da INTERFARMA; 
 
e) deliberar sobre as diretrizes da INTERFARMA no desempenho de seus 


objetivos sociais; 
 
f) avaliar periodicamente o desempenho da INTERFARMA em relação aos 


seus objetivos sociais e planejamento de trabalho e metas; 
 


g) avaliar a proposta de orçamento anual, ouvido o Conselho Fiscal, para 
submissão à apreciação da Assembleia Geral; 
 


h) deliberar sobre a aquisição, oneração, doação ou alienação de bens móveis 
e imóveis da INTERFARMA, sendo que com relação a estes últimos, por 
decisão sujeita à ratificação da Assembleia Geral; 
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i) aprovar a admissão de associados por votação realizada em reunião 


ordinária; 
 
j) declarar ou deliberar sobre a exclusão de associados, conforme previsto no 


Artigo 16 deste Estatuto; 
 
k) fixar o valor das contribuições ordinárias, bem como aprovar contribuições 


extraordinárias dos associados destinadas à manutenção da INTERFARMA, 
observados os critérios definidos pela Assembleia Geral e por este Estatuto 
Social, especialmente o parágrafo único do Artigo 10; 


 
l) zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto Social; 
 
m) cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais e do 


próprio Conselho Diretor; 
 
n) deliberar sobre a formação e as regras de funcionamento das comissões, 


câmaras temáticas e grupos de trabalho que reunirão representantes dos 
associados para a condução de assuntos de interesse da Associação;  


 
o) deliberar acerca da interpretação de disposições estatutárias, quando 


necessário;  
 


p) aprovar a adoção de medidas administrativas ou judiciais pela 
INTERFARMA, em defesa dos interesses de seus associados, incluindo, mas 
não limitado à propositura de ação judicial pela INTERFARMA e ao ingresso 
em processos judiciais de terceiros na qualidade de assistente processual, 
amicus curiae ou equivalente, com a finalidade de defender quaisquer 
temas de interesse dos associados; 


 
q) autorizar a participação da INTERFARMA em associações e/ou entidades 


cujos objetivos sejam alinhados com aqueles previstos no Artigo 3 do 
presente Estatuto Social;  


 
r) fixar seu próprio regimento; e  


 
s) estabelecer políticas a serem observadas pelo Presidente Executivo e pelo 


Diretor Financeiro na contratação e aprovação de despesas. 
 
Artigo 27 – Compete ao Presidente do Conselho Diretor, ainda:  
 
a) convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e as 


reuniões do Conselho Diretor;  
 


b) apresentar recomendação ao Conselho Diretor acerca dos pedidos de nova 
associação; e 
 


c) submeter ao Conselho Fiscal, para pareceres, o balanço patrimonial, o 
orçamento anual, propostas de alteração das contribuições associativas, 
solicitações de verbas extraordinárias ou reforço de verbas orçadas e 
quaisquer outros assuntos de sua competência.  
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Artigo 28 – Compete ao 1º Vice-Presidente do Conselho Diretor, ainda:  
 
a) substituir o Presidente do Conselho nas suas ausências, faltas ou 


impedimentos, podendo inclusive presidir as assembleias gerais/reuniões 
no caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente;  
 


b) na ausência, falta ou impedimento do Presidente do Conselho Diretor, 
assinar contratos, distratos, aditivos contratuais ou outros documentos que 
importem em obrigações à INTERFARMA, em conjunto com o Presidente 
Executivo, na forma do Artigo 31 deste Estatuto; e 
 


c) desempenhar as demais atribuições que forem determinadas pelo 
Presidente do Conselho Diretor. 


 
Artigo 29 – Compete ainda ao 2º Vice-Presidente do Conselho Diretor: 
 
a) dar suporte a todos os trabalhos das Assembleias Gerais e reuniões do 


Conselho Diretor, podendo inclusive presidir as assembleias 
gerais/reuniões no caso de ausência ou impedimento temporário do 
Presidente e do 1º Vice-Presidente;  
 


b) na ausência, falta ou impedimento do Presidente e do 1º Vice-Presidente 
do Conselho Diretor, assinar contratos, distratos, aditivos contratuais ou 
outros documentos que importem em obrigações à INTERFARMA, em 
conjunto com o Presidente Executivo, na forma do Artigo 31 deste Estatuto; 
e 
 


c) desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo 
Presidente do Conselho Diretor. 


 
 
Artigo 30 – O núcleo formado pelo Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-
Presidente do Conselho Diretor terá as seguintes competências: 
 
a) representar o Conselho Diretor no acompanhamento das atividades, 


trabalhos e projetos desenvolvidos pela INTERFARMA;  
 


b) quando a urgência tornar imperativo, determinar a redução do prazo para 
convocação da Assembleia Geral Extraordinária para no mínimo 48 
(quarenta e oito) horas; e 
 


c) levar à apreciação do Conselho Diretor os contratos e despesas que 
entender pertinentes. 


 
 
Artigo 31 – Os contratos, distratos, aditivos contratuais ou outros documentos 
que importem em obrigações à INTERFARMA serão assinados por 2 (duas) 
pessoas em conjunto, de acordo com os critérios abaixo: 
 


(i) Para quaisquer contratos/documentos que envolvam obrigações 
de até R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais): 2 (dois) Diretores, 
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sendo preferencialmente um deles o Diretor Financeiro, ou 2 
(dois) procuradores; 
 


(ii) Para quaisquer contratos/documentos que envolvam obrigações 
de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais): Diretor Financeiro e 
Presidente Executivo, ou 2 (dois) procuradores; 


 
(iii) Para quaisquer contratos/documentos que envolvam obrigações 


de qualquer valor: Presidente Executivo em conjunto com o 
Presidente do Conselho Diretor ou, em sua ausência, com o 1º 
Vice-Presidente ou 2º Vice-Presidente do Conselho Diretor. 


 
Par. 1º –  As procurações serão sempre outorgadas por 2 (dois) membros 


do Conselho Diretor ou por 1 (um) membro do Conselho Diretor 
e o Presidente Executivo e, com exceção daquelas contendo os 
poderes da cláusula ad judicia, terão prazo determinado de 
duração que não poderá ser superior a 2 (dois) anos.  


 
Par. 2º –  A representação da Associação perante órgãos públicos 


federais, estaduais e municipais, autarquias, cartórios, registro 
de títulos e documentos, registro civil de pessoa jurídicas, 
Receita Federal, em atos que não impliquem em qualquer 
responsabilidade financeira ou obrigação pecuniária para a 
Associação, poderá ser realizada pelo Presidente Executivo 
agindo isoladamente. 


 
Par. 3º –  A representação da Associação em juízo será realizada 


conjuntamente por 2 (dois) membros do Conselho Diretor ou 
por 1 (um) membro do Conselho Diretor em conjunto com o 
Presidente Executivo. 


 
Par. 4º –  O Diretor Financeiro está autorizado a assinar e/ou autorizar 


isoladamente despesas eventuais, não suportadas por 
contratos/propostas, desde que limitadas ao valor 
estabelecido nas políticas fixadas pelo Conselho Diretor. 


 
 
Artigo 32 – A Associação contará com Diretores designados pelo Conselho 
Diretor que atuarão na condução das atividades do dia a dia da Associação, em 
linha com os objetivos estabelecidos no presente Estatuto Social. A Associação 
deverá contar com no mínimo 2 (dois) diretores, sendo 1 (um) Presidente 
Executivo e 1 (um) Diretor Financeiro. O Conselho Diretor poderá indicar, ainda, 
Diretores sem designação específica, para atuar de acordo com as 
necessidades e as áreas técnicas de interesse da Associação. A indicação de 
diretores sem designação específica é uma faculdade do Conselho Diretor e a 
existência e número de ocupantes de tais cargos possuem natureza transitória, 
podendo ser reduzidos ou mesmo extintos pelo Conselho Diretor a qualquer 
tempo.  
 
Par. 1º - Compete ao Presidente Executivo:  
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(i) Representar a Associação em juízo ou fora dele, isoladamente ou 


em conjunto nos casos exigidos no Artigo 31, perante os órgãos 
da administração pública federal, estadual e municipais;  
 


(ii) Ressalvadas as contratações de Diretor Financeiro ou Diretores 
sem designação específica, os quais dependem de anuência do 
Conselho Diretor, fazer administração de pessoal, incluindo a 
indicação da admissão ou dispensa, anotações em carteiras de 
trabalho; 


 
(iii) Assinar contratos, propostas, distratos, aditivos ou outros 


documentos que importem em obrigações para a Associação, de 
acordo com as regras do Artigo 31 acima; 
 


(iv) Representar a Associação perante instituições financeiras e de 
crédito, realizando todas as operações e movimentações 
necessárias, sendo que para os atos que importem aquisição, 
alienação ou oneração de bens da Associação deverá ser 
observado o disposto no Artigo 26 deste Estatuto Social; e 
 


(v) Participar como convidado permanente de todas as assembleias 
gerais, reuniões do Conselho Diretor, devendo se ausentar do 
recinto quando solicitado pelo presidente do conclave, conforme 
o caso. 
 


Par. 2º - Compete ao Diretor Financeiro:  
 


(i) Coordenar a elaboração das demonstrações financeiras da 
Associação e prestar informações e esclarecimentos solicitados 
pelos órgãos da INTERFARMA;  
 


(ii) Gerir as atividades da área financeira da Associação, incluindo 
administrar, gerir e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e 
tributária, controladoria, auditoria, contabilidade e de 
planejamento financeiro, segundo as orientações deste Estatuto 
Social e das normas legais vigentes;  


 
(iii) Praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da 


Associação, inclusive sua representação perante terceiros, desde 
que autorizados no âmbito deste Estatuto Social; 


 
(iv) Assinar e/ou autorizar isoladamente despesas ordinárias, bem 


como decorrentes de cumprimento de contratos e propostas de 
qualquer natureza e independentemente de valores, desde que 
suportadas por instrumentos assinados na forma do Estatuto 
Social da Associação; e 


 
(v) Assinar e/ou autorizar isoladamente despesas eventuais, não 


suportadas por contratos/propostas, desde que limitadas ao valor 
estabelecido nas políticas fixadas pelo Conselho Diretor. 
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SEÇÃO III 


 
DO CONSELHO FISCAL 


 
Artigo 33 – O Conselho Fiscal será composto por 6 (seis) membros 
denominados Conselheiros Fiscais, eleitos pela Assembleia Geral para 
mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição por um mandato. 
 
Par. 1º - A eleição para o Conselho Fiscal dar-se-á em Assembleia Geral, 


observadas as disposições desse Estatuto. 
 
Par. 2º - São elegíveis para o Conselho Fiscal, representantes dos 


associados, que exerçam atividades nas áreas financeira, 
administrativa ou jurídica. 


 
Par. 3º - Não poderão candidatar-se ao Conselho Fiscal os indivíduos que 


atuem como representantes dos associados membros do 
Conselho Diretor em exercício. Para que não restem dúvidas, 
poderão candidatar-se ao Conselho Fiscal outros indivíduos que 
representem os associados eleitos para os cargos de membros do 
Conselho Diretor, que não aqueles que tomarão posse no referido 
órgão.  


 
Par 4º - A INTERFARMA enviará aos associados a relação com os nomes 


dos representantes que tiverem manifestado interesse em 
participar do processo de eleição para o Conselho Fiscal no prazo 
de até 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia 
Geral. 


 
Par. 5º - É requisito para a eleição ao Conselho Fiscal, pertencer, a empresa 


representada, ao quadro associativo da INTERFARMA há, no 
mínimo, 3 (três) anos. 


 
Par. 6º -  Ficarão dispensados do cumprimento do requisito previsto no 


parágrafo 5º acima os associados derivados de reorganização 
societária de outros associados da INTERFARMA. 


Par. 7º - Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho 
Fiscal escolherão entre si o seu Presidente. 


Par. 8º - Os membros do Conselho Fiscal não receberão qualquer 
remuneração. 


 
 
Artigo 34 – Compete ao Conselho Fiscal: 
 
a) assistir e aconselhar o Conselho Diretor no cumprimento dos objetivos da 


INTERFARMA; 
 


b) examinar as contas da INTERFARMA, opinando sobre o balanço 
patrimonial e o orçamento anual, a abertura de verbas extraordinárias, 
reforço de verbas e as contribuições associativas; 















24 


 
 


c) convocar, quando entender necessário, os membros do Conselho Diretor 
para prestarem informações sobre atos de gestão; 
 


d) fixar seu próprio regimento e, quando convocado, comparecer por 
qualquer de seus membros às reuniões do Conselho Diretor; e 
 


e) emitir pareceres sobre as matérias de sua competência. 
 
Artigo 35 – O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário, sobretudo 
para avaliar trimestralmente a execução orçamentária, bem como para avaliar 
os trabalhos de auditoria e os resultados das pesquisas necessárias ao cálculo 
das contribuições associativas, mediante convocação de seu Presidente ou do 
Presidente do Conselho Diretor, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 
com a presença de pelo menos 03 (três) membros do Conselho Fiscal. As 
deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos membros do Conselho 
Fiscal presentes. 
 
Par. Único - As avaliações e trabalhos do Conselho Fiscal ficarão registrados em 


ata de reunião e/ou parecer, conforme o caso, lavrados no livro 
competente. 


 
 


CAPÍTULO VI 
 


DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 36 – O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, 
data em que será levantado um balanço patrimonial. 
 
Artigo 37 – A INTERFARMA poderá ser dissolvida por decisão da Assembleia 
Geral, especialmente convocada para tal fim, tomada por pelo menos dois 
terços dos votos dos associados integrantes da INTERFARMA.  
 
Par. Único - Dissolvida a INTERFARMA, fração ideal do patrimônio da 


Associação será restituída aos associados. O patrimônio líquido 
remanescente será destinado para outra entidade sem fins 
lucrativos ou para instituição municipal, estadual ou federal, de 
fins idênticos ou semelhantes, determinada pela Assembleia 
Geral que aprovar a dissolução na forma do artigo 61 do Código 
Civil. 


 
Artigo 38 – Para fins deste Estatuto Social e, especificamente em relação aos 
termos de adesão previstos na Política de Adesão de Novos Associados da 
INTERFARMA, entender-se-á como boas práticas a fiel observância à legislação 
em vigor, em especial à legislação que dispõe sobre propriedade industrial e 
sobre concorrência, e normas sanitárias aplicáveis, bem como a estrita 
observância ao Código de Conduta da INTERFARMA. 
 
Artigo 39 – Os associados não respondem solidária nem subsidiariamente 
pelas obrigações da INTERFARMA. 
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Artigo 40 – Os casos omissos serão solucionados pelo Conselho Diretor ou, 
quando delegado pelo Conselho Diretor, pela Assembleia Geral, aplicando-se 
a legislação civil pertinente. 
 
Assembleia de Constituição em 20 de junho de 1989; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 23/08/1995; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 03/12/1997; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 03/12/1998; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 13/12/1999; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 01/08/2000; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 12/07/2001; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2001; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 26/05/2003; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2003; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 30/09/2004; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 15/12/2004; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 22/03/2005; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 19/04/2006; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 04/03/2010; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 02/09/2010;  
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 01/03/2012; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 31/10/2012; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 01/08/2013; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 13/03/2014; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2014; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 03/03/2016; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária de 01/03/2018; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 05/09/2019; 
Alteração: Assembleia Geral Extraordinária de 07/10/2021; 
Alteração: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 10/03/2022.” 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a 
presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelo vice-presidente e pela 
secretária da mesa, os quais certificam o comparecimento de forma virtual dos 
associados presentes, por meio de videoconferência, conforme lista de 
presença constante da instalação. 
 


São Paulo, 10 de março de 2022. 
 
 
________________________________ 
Patrick Eckert 
Vice-Presidente 


 
 
________________________________  
Ana Carolina Cagnoni Ribeiro 
Secretária 
 
OAB/SP 259.635 
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ILMO. SR. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS  


 
Nome do Representante Legal: Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhaes 
E-mail: elizabeth.carvalhaes@interfarma.org.br  
Telefone (11) 97206-6488                                 Profissão: Presidente Executiva 
 Nacionalidade: Brasileira   
Estado civil: Solteira                                                         Portador do RG: 4.335.487-7 
Inscrito no CPF: 048.372.178-69  
Endereço comercial: Rua James Joule, 65, cj. 101, CEP 04576-080, na Cidade e Estado de São 
Paulo  
 


  
Representante legal da Pessoa Jurídica: INTERFARMA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA DE PESQUISA  
CNPJ: 31.118.508/0001-12 
Com sede / Endereço: Rua James Joule, 65, cj. 101, CEP 04576-080, na Cidade e Estado de 
São Paulo  
  
 
Venho requerer, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/02, o registro / 
averbação do instrumento anexo. Nestes termos, pede deferimento.  


  


São Paulo, 17 de março de 2022. 


 


______________________________________________ 


Elizabeth Carvalhaes 


Presidente Executiva  
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INTERFARMA – ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE 


PESQUISA 


CNPJ nº 31.118.508/0001-12 


 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO 


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 


 
 


Prezados Associados, 
 


Ficam convocados os associados da Interfarma – Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa (“Associação”) para se reunirem em Assembleia 


Geral Ordinária e Extraordinária da Associação (“Assembleia Geral”), a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 10 de março de 2022 (quinta-


feira), às 13h30, de forma digital, por meio do link do aplicativo de 
videoconferência a ser disponibilizado pela Associação, para examinar, discutir 


e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 
 


Em Assembleia Geral Ordinária: 
 


1. Apreciação das contas e das demonstrações financeiras da Associação 


referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 com 
apresentação do parecer do Conselho Fiscal; 


 
2. Eleição dos Membros do Conselho Diretor para o Biênio 2022-2024; 


 
3. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o Biênio 2022-2024. 


 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 


 
4. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Associação, em razão das 


alterações quanto a nova estrutura de Governança Corporativa da 
Associação, aprovada em Assembleia Extraordinária em 10.02.2022 e 


consequentes alterações nos documentos da Associação; 
 


5. Alteração do artigo “4b” do Estatuto Social – adequação do texto para 


inserção da Associação em instâncias de Agência Nacional de Saúde – ANS 
(CAMSS-Consaude); 


 
6. Apresentação e ratificação da nova estrutura de alçadas de aprovação 


financeira de contratações da Interfarma (Grant of authority); 
 


7. Apreciação de critérios para contratação de fornecedores e para realização 
de due diligence; 







 
 
 
   


 


 
A Assembleia será realizada de forma digital, por meio do link a ser 


disponibilizado pela Associação, e a participação dos associados e os votos serão 
computados digitalmente, conforme instruções enviadas pela Associação. 


 


Lembramos que a instalação da Assembleia Geral dar-se-á na hora prevista no 
presente Edital de Convocação, com a presença de metade mais um dos 


associados. Não havendo esse quórum, a Assembleia Geral poderá instalar-se 
30 (trinta) minutos mais tarde, desde que observado o quórum mínimo previsto 


no Estatuto Social da Interfarma. 
 


Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e 
deliberadas encontram-se à disposição dos associados na sede da Associação e 


serão disponibilizados por meio digital seguro. 
 


Ato contínuo à realização da Assembleia Geral realizar-se-á a primeira reunião 
do Conselho Diretor recém-eleito que elegerá aqueles representantes dos 


Associados que assumirão os cargos de Presidente do Conselho, 1º Vice-
Presidente e 2º Vice-Presidente para o mandato 2022-2024. Demais temas da 


pauta desta reunião serão apresentados oportunamente aos Associados. 


 
 


São Paulo/SP, 01 de março de 2022. 
 


 
Hugo Edgardo Nisenbom 


Presidente do Conselho Diretor 
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