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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
1. Data, hora e local: Realizada em 02 de dezembro de 2020, às 10 horas na sede da 
Irani Papel e Embalagem S.A. (“Companhia”), na Rua General João Manoel, nº 157, 9º 
andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030, por vídeo conferência. 
 
2. Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho 
de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles Pereira Druck.  
 
3. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a política de remuneração da Companhia; (ii) a 
política de indicação de membros do conselho de administração, seus comitês de 
assessoramento e diretoria estatutáriada Companhia; (iii) a política de gerenciamento 
de riscos da Companhia; (iv) a política de transações com partes relacionadas da 
Companhia; (v) a nova política de negociação de valores mobiliários da Companhia; 
(vi) a nova política de divulgação e uso de informações da Companhia; (vii) o 
regimento interno do Conselho de Administração da Companhia; (viii) o regimento 
interno do Comitê de Estratégia da Companhia; (ix) o regimento interno do Comitê de 
Pessoas da Companhia; (x) o regimento interno do Comitê de Auditoria da 
Companhia; (xi) o regimento interno do Comitê de Ética da Companhia; (xii) a eleição 
dos membros do Comitê de Ética da Companhia; (xiii) o novo Código de Conduta Ética 
da Companhia; e (xiv) a revogação da política financeira da Companhia aprovada pelo 
Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de novembro de 2010. 
 
4. Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, como requisito à migração da Companhia para o 
segmento de listagem denominado Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 
deliberou: 
 
(i) Aprovar a política de remuneração da Companhia de acordo com os termos e 
condições constantes do Anexo I a presente ata. 

 
(ii) Aprovar a política de indicação de membros do conselho de administração, 
seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária da Companhia de acordo com 
os termos e condições constantes do Anexo II a presente ata. 

 
(iii) Aprovar a política de gerenciamento de riscos da Companhia de acordo com os 
termos e condições constantes do Anexo III a presente ata, com a consequente 
revogação da política de auditoria interna e gestão de riscos aprovada pela Diretoria 
da Companhia em 17 de outubro de 2017. 
 
(iv) Aprovar a política de transação com partes relacionadas da Companhia de 
acordo com os termos e condições constantes do Anexo IV a presente ata. 
 
(v) Aprovar a nova política de negociação de valores mobiliários da Companhia, 
em substituição àquela atualmente em vigor, de acordo com os termos e condições 
constantes do Anexo V a presente ata. 
 
(vi) Aprovar a nova política de divulgação e uso de informações da Companhia, em 
substituição àquela atualmente em vigor, de acordo com os termos e condições 
constantes do Anexo VI a presente ata. 

 
(vii) Aprovar o regimento interno do Conselho de Administração da Companhia de 
acordo com os termos e condições constantes do Anexo VII a presente ata. 
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(viii) Aprovar o regimento interno do Comitê de Estratégia da Companhia de acordo 
com os termos e condições constantes do Anexo VIII a presente ata. 
 
(ix) Aprovar o regimento interno do Comitê de Pessoas da Companhia de acordo 
com os termos e condições constantes do Anexo IX a presente ata. 

 
(x) Aprovar o regimento interno do Comitê de Auditoria da Companhia de acordo 
com os termos e condições constantes do Anexo X a presente ata. 
 
(xi) Aprovar o regimento interno do Comitê de Ética da Companhia de acordo com 
os termos e condições constantes do Anexo XI a presente ata. 

 
(xii) Aprovar a eleição de (a) Cassandra Driessen Pavelski, brasileira, advogada, 
convivente em união estável, portadora da cédula de identidade nº 2.972.517, inscrita 
no CPF sob o nº 003.815.469-26, como membro representante da Gerência Jurídica e 
de Compliance; (b) Claudia Duarte Vergara, brasileira, psicóloga, solteira, portadora da 
cédula de identidade nº 3060755315, inscrita no CPF sob o nº 783.243.430-91, como 
membro representante da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas; (c) Fabiano 
Alves de Oliveira, brasileiro, bacharel em ciências contábeis, convivente em união 
estável,, portador da cédula de identidade nº 2818736, inscrito no CPF sob o nº 
017.025.879-32, como membro representante da Diretoria de Pessoas, Estratégia e 
Gestão; e (d) Sérgio Luiz Cotrim Ribas, brasileiro, Administrador de empresas, 
solteiro,portador da cédula de identidade nº33732961, inscrito no CPF sob o nº 
451.745.049-04, como membro representante da Presidência, todos com endereço 
comercial na sede social da Companhia, como membros do Comitê de Ética da 
Companhia, com mandato por prazo indeterminado, enquanto, conforme o caso, 
permanecerem como membros da administração ou como funcionários da Companhia. 
Os currículos dos membros do Comitê de Ética da Companhia constam do Anexo XII a 
presente ata. Por ocasião de uma reunião do Comitê de Ética da Companhia, os 
membros ora eleitos apontarão o membro circulante, de acordo com o artigo 3.1 do 
Regimento Interno do Comitê, entre os Diretores da Companhia responsáveis pela 
área que se relaciona com o manifesto a ser analisado pelo Comitê de Ética. 
 
(xiii) Aprovar o novo o Código de Conduta Ética da Companhia, em substituição 
àquele atualmente em vigor, de acordo com os termos e condições constantes do 
Anexo XIII a presente ata. 
 
(xiv) Aprovar a revogação da política financeira da Companhia aprovada pelo 
Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de novembro de 2010, 
substituída pela política de gestão financeira aprovada pelo Conselho de 
Administração da Companhia realizada em 19 de agosto de 2020. 
 
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Péricles 
Pereira Druck; (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo 
Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini). 
 
6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. 

 
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2020. 

 
Péricles Pereira Druck 

Presidente do Conselho de Administração 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO I 

 
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO, DE SEUS COMITÊS, DO CONSELHO FISCAL E DA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA 

 
1. OBJETIVO 

 
Estabelecer as diretrizes que deverão ser observadas e aplicadas para a fixação da 
remuneração e dos benefícios concedidos aos membros do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal, quando instalado, dos Comitês e da Diretoria 
Estatutária, baseando-se: (i) nas responsabilidades de seus membros, considerando 
os cargos que ocupam e as funções que desempenham; (ii) no tempo dedicado às 
suas funções; (iii) na competência e reputação profissional, tendo em vista a sua 
experiência e qualificação; e (iv) no valor de seus serviços no mercado. 
 
Busca também, (i) alinhar os interesses dos administradores aos dos acionistas, (ii) 
direcionar o comportamento e estimular a visão de curto e longo prazo dos 
administradores, (iii) estimular o sentimento de propriedade e comprometimento, e (iv) 
atrair, reter e motivar os administradores. 
 
2. APLICAÇÃO 
 
Esta política aplica-se aos membros da Alta Administração da Companhia.  
 
3. REFERÊNCIA  
 
- Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações) 
- Regulamento do Novo Mercado da B3 
- Estatuto Social da Companhia 
- Código de Conduta Ética da Companhia 

 
4. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Alta Administração: Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria Estatutária 
da Companhia. 

 
Companhia: a Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Dívida Líquida: é a soma do volume de empréstimos e financiamentos menos o 
caixa. 
 
EBITDA:  é a sigla em inglês para “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization”. Em português, significa “Lucro Antes dos Juros, dos Impostos, da 
Depreciação e Amortização”. É calculado de acordo com a Instrução CVM nº 527, de 
04 de outubro de 2012. É uma medida de geração operacional de caixa. 
 
EBITDA da Cadeia de Negócio: Se refere ao EBITDA gerado pela cadeia de negócio 
vinculada a cada diretoria, e que tem por objetivo a premiação do seu desempenho 
operacional. 
 
ROI: é a sigla em inglês para “Return on Investiments”. Trata do lucro líquido sobre os 
investimentos ou retorno sobre o patrimônio líquido. 
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ROIC: é a sigla em inglês para “Return on Invested Capital”. Refere-se ao retorno 
sobre o capital investido. 

 
5. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 

SEUS COMITÊS, DO CONSELHO FISCAL E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA 
 
5.1 Conselho de Administração e Diretoria Estatutária 
 
De acordo com o disposto no art. 8º, parágrafo 5º do Estatuto Social, o Conselho de 
Administração e a Diretoria Estatutária perceberão a remuneração que lhes vier a ser 
fixada globalmente pela Assembleia Geral, que poderá ser composta por honorários 
fixos, remuneração variável de curto prazo (bônus trimestrais e gratificações anuais ou 
especiais) e benefícios. O montante total fixado pela Assembleia Geral será rateado 
entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária por 
deliberação do Conselho de Administração. Adicionalmente, o Conselho de 
Administração e a Diretoria Estatutária poderão perceber remuneração variável de 
longo prazo aprovados pela Assembleia Geral e participação nos lucros estipuladas 
pelo artigo 24 (vinte e quatro) do Estatuto Social.  
 
É vedado o acúmulo de funções dos cargos de presidente do Conselho de 
Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia. 
 
5.1.1. Remuneração dos membros do Conselho de Administração. 
 
5.1.1.1. A presidência do Conselho de Administração fará jus a uma remuneração 
anual, paga nos mesmos prazos, pelo menos 10% (dez por cento) superior à do 
Diretor Presidente da Companhia, o que inclui remuneração fixa, variável de curto e 
longo prazo, bem como os mesmos benefícios atribuídos ao Diretor Presidente. 
 
5.1.1.2. A vice-presidência do Conselho de Administração fará jus a uma remuneração 
anual global equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração do presidente do 
Conselho de Administração incluindo remunerações de curto e longo prazo. 
 
5.1.1.3. A remuneração fixa dos demais membros do Conselho de Administração será 
definida com base (i) nas melhores práticas de mercado, (ii) na experiência do 
membro eleito e (iii) no tempo de dedicação de cada Conselheiro. 
 
5.1.1.4. O presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração fazem jus aos 
benefícios de plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e carro. 
  
5.1.1.5. O presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração terão 
remuneração variável de curto prazo (bônus trimestral). A remuneração variável de 
curto prazo, que poderá equivaler a até 12 (doze) remunerações fixas mensais, será 
paga trimestralmente e será vinculada a indicadores de desempenho econômico e 
financeiro da Companhia, tais como: lucro líquido, EBITDA, fluxo de caixa livre, ROE, 
ROIC, além de desempenho individual, dentre outros, conforme aprovação anual pelo 
Conselho de Administração. 
 
5.1.1.6. Todos os membros do Conselho de Administração poderão receber 
remuneração variável de longo prazo (upside e/ou participação nos lucros 
estatutariamente previstos). Tal remuneração variável tem como premissas o valor 
teórico das ações no ano de sua implantação e no futuro planejado, e que atribui a 
cada participante uma remuneração com base em quantidade teórica de ações, e será 
paga após observado um período de lock up. Seu objetivo é reforçar a retenção dos 
conselheiros e alinhar os interesses com os dos acionistas na criação de valor para o 
negócio de forma sustentável e no longo prazo. A remuneração variável de longo 
prazo equivalerá a até 80% da remuneração anual, e será vinculada a variação do 
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valor da ação da Companhia. A remuneração variável de longo prazo será aprovada 
pelo Conselho de Administração em documento específico contendo todos os 
mecanismos de remuneração desta natureza.  
 
5.1.2. Remuneração dos membros da Diretoria Estatutária. 
 
5.1.2.1. A remuneração fixa dos membros da Diretoria Estatutária será definida com 
base (i) na experiência do membro eleito e (ii) em pesquisa de mercado a ser 
realizada anualmente.  
 
5.1.2.2. Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus aos benefícios de plano de 
saúde, plano odontológico, seguro de vida e carro. 
 
5.1.2.3. Os membros da Diretoria Estatutária terão remuneração variável de curto 
prazo (bônus trimestral). A remuneração variável de curto prazo, que poderá equivaler 
a até 12 (doze) remunerações fixas mensais, será paga trimestralmente e será 
vinculada a indicadores de desempenho econômico e financeiro da Companhia, tais 
como: lucro líquido, EBITDA, fluxo de caixa livre, ROE, ROIC, além de desempenho 
individual, dentre outros, conforme aprovação anual pelo Conselho de Administração. 
  
5.1.2.4. Todos os membros da Diretoria Estatutária terão remuneração variável de 
longo prazo (upside e/ou participação nos lucros estatutariamente previstos). Tal 
remuneração variável tem como premissas o valor teórico das ações no ano de sua 
implantação e no futuro planejado, e que atribui a cada participante uma remuneração 
com base em quantidade teórica de ações, e será paga após observado um período 
de lock up. Seu objetivo é reforçar a retenção dos executivos e alinhar os interesses 
com os dos acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e no 
longo prazo. A remuneração variável de longo prazo equivalerá a até 80% da 
remuneração anual, incluindo remuneração fixa e variável, e será vinculada a variação 
do valor da ação da Companhia A remuneração variável de longo prazo será aprovada 
pelo Conselho de Administração em documento específico contendo todos os 
mecanismos de remuneração desta natureza. 
 
5.2 Comitês 
 
A remuneração fixa dos membros dos Comitês de assessoramento é definida pelo 
Conselho de Administração. Os Conselheiros de Administração receberão 
remuneração adicional por sua participação em Comitês e/ou outros órgãos de 
assessoramento da Companhia em função da sua experiência e tempo de dedicação 
nos respectivos Comitês. Não serão atribuídos remuneração variável ou benefícios 
aos membros dos Comitês de assessoramento.  
 
5.3 Conselho Fiscal 
 
Conforme o art. 15 do Estatuto Social, parágrafo único, o Conselho Fiscal, quando em 
funcionamento, terá sua remuneração fixada pela Assembleia Geral, de acordo com o 
parágrafo 3º do art. 162 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1 Destituição e renúncia  
 
As destituições e renúncias de membros do Conselho de Administração ou de 
Diretores Estatutários serão divulgadas ao mercado até o dia útil seguinte à 
comunicação/deliberação. 
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6.2 Aprovação e Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 02 de 
dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Esta política somente poderá ser 
modificada por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sempre que 
referido órgão da administração entender necessário e/ou em decorrência de 
alterações legislativas e regulatórias ou de documentos de governança corporativa da 
Companhia. 
 

* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO II 

 
POLÍTICA DE INDICAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

SEUS COMITÊS E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA 
 
1. OBJETIVO 
 
Definir os critérios para composição e o processo de indicação e subsidiar a tomada 
de decisão da Alta Administração no que tange à indicação de membros para 
composição do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, visando adequação e 
alinhamento às melhores práticas de governança.  
 
2. APLICAÇÃO 
 
Esta política aplica-se aos membros da Alta Administração da Companhia. 
 
3. REFERÊNCIA  
 
Para elaboração deste documento foram utilizadas as seguintes referências: 
 
- Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações) 
- Regulamento do Novo Mercado da B3 
- Instrução CVM nº de 308 de 14 de maio de 1999, conforme alterada 
- Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada 
- Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada 
- Estatuto Social da Companhia 
- Código de Conduta Ética da Companhia 
 
4. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Alta Administração: Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria Estatutária 
da Empresa. 
 
Colaboradores: Toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem 
como estagiários e jovens aprendizes. 
 
Companhia: a Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração ou Colaborador, no exercício de suas funções, visando interesse 
próprio, de algum familiar ou de terceiro a ele relacionados, possa ter afetada sua 
capacidade de julgamento isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar 
e/ou tomar decisões motivadas por interesses particulares, distintos e/ou em 
detrimento dos interesses da Companhia. 
 
Conselheiro Independente: o conselheiro que atende à definição do Regulamento do 
Novo Mercado. 
 
5. CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO E PROCESSO DE INDICAÇÃO PARA 
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SEUS COMITÊS E DA 
DIRETORIA ESTATUTÁRIA 
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5.1 Conselho de Administração 
 

O Conselho de Administração da Companhia será composto por, no mínimo, 5 (cinco) 
e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com 
mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Desses, no mínimo 2 (dois) 
membros ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros 
Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a 
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros 
Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também 
considerado(s) como independente(s) o(s) membro(s) do Conselho de Administração 
eleito(s) mediante a faculdade prevista no Artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76 e 
no Artigo 17, §3º do Regulamento do Novo Mercado, na hipótese de haver acionista 
controlador. 
 
Os candidatos indicados para composição do Conselho de Administração da 
Companhia, deverão atender aos seguintes requisitos:  

(i) integridade pessoal 
(ii) reputação ilibada, conforme estabelecido pelo § 3º do Artigo 147 da Lei 

n.º 6.404/76; 
(iii) ausência de Conflitos de Interesses com a Companhia; 
(iv) disponibilidade de tempo; 
(v) motivação para o exercício da função;  
(vi) complementariedade de competência com os demais membros do 

Conselho de Administração; e 
(vii) alinhamento com os valores da Companhia. 
 

É desejável que, além dos requisitos previstos no item anterior, o Conselho de 
Administração busque, em sua composição, a diversidade de experiências e 
conhecimentos, compostos dos seguintes critérios: 

(i) experiência como executivo; 
(ii) conhecimentos específicos da indústria e do negócio da Companhia; 
(iii) visão estratégica; 
(iv) conhecimentos contábeis, econômicos e financeiros; 
(v) conhecimentos de inovação; 
(vi) conhecimentos do mercado de capitais e relação com investidores; 
(vii) conhecimentos jurídicos; 
(viii) experiência na gestão de pessoas; 
(ix) conhecimento das melhores práticas de governança corporativa; 
(x) experiência na gestão de riscos e práticas de compliance; 
(xi) relacionamento com clientes e com o mercado de atividade da 
Companhia; e 
(xii) conhecimentos de sustentabilidade socioambiental. 

 
Os indicados não poderão ocupar cargos em sociedades que possam ser 
consideradas concorrentes da Companhia e/ou tiver ou representar interesse 
conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do Artigo 147 da 
Lei n.º 6.404/76. 
 
A proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração deverá levar em 
consideração o seu bom desempenho durante o período, sua experiência e a 
assiduidade nas reuniões durante o mandato anterior, conforme os resultados do 
processo de avaliação periódica do Conselho de Administração, nos termos do 
Regulamento do Novo Mercado, bem como as conclusões quanto à adequação ou 
necessidade de ajustes em sua composição. 
 
A indicação de candidatos ao Conselho de Administração poderá ser feita por 
qualquer acionista, bem como pelos membros da Alta Administração da Companhia, 
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respeitado os critérios e requisitos estabelecidos acima e o disposto na 
regulamentação e legislação aplicáveis. 
 
Caso o acionista submeta uma indicação de candidato ao Conselho de Administração, 
tal solicitação deverá ser instruída com cópia de declaração de desimpedimento do 
indicado ou declaração do acionista de que obteve do indicado a informação que está 
em condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas, nos termos 
da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, bem como do currículo do 
candidato, documento esse que deverá conter, no mínimo, sua qualificação, resumo 
de sua experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional, além dos 
cargos que atualmente ocupa em outras companhias. 
 
5.1.1 Procedimentos para eleição de Conselheiro Independente do Conselho de 
Administração 
 
A caracterização do indicado ao Conselho de Administração como Conselheiro 
Independente será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, 
que poderá basear sua decisão: (i) na declaração, encaminhada pelo indicado a 
Conselheiro Independente ao Conselho de Administração, atestando seu 
enquadramento em relação aos critérios de independência, conforme a definição do 
Regulamento do Novo Mercado-; e (ii) na manifestação do Conselho de Administração 
da Companhia, inserida na proposta da administração referente à Assembleia Geral 
para eleição de administradores, quanto à aderência do candidato aos critérios de 
independência. 
 
5.2 Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração 
 
Para a composição dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração, 
serão considerados candidatos com reputação ilibada, de trajetória profissional 
reconhecida, com sólida experiência, visão estratégica, alinhamento e 
comprometimento com os princípios, valores e Código de Conduta Ética da 
Companhia, e, preferencialmente, com participação em outros conselhos e/ou comitês 
de assessoramento de grandes empresas, bem como a complementariedade de 
competências e disponibilidade de tempo para o exercício da função. 
 
A proposta de reeleição dos membros dos comitês de assessoramento do Conselho 
de Administração deverá levar em consideração o seu bom desempenho durante o 
período, sua experiência e a assiduidade nas reuniões durante o mandato anterior, 
conforme os resultados do processo de avaliação periódica dos membros dos comitês 
de assessoramento do Conselho de Administração, nos termos do Regulamento do 
Novo Mercado, bem como as conclusões quanto à adequação ou necessidade de 
ajustes em sua composição. 
 
5.2.1 Comitê de Auditoria 
 
Reporta-se ao Conselho de Administração o Comitê de Auditoria como seu órgão de 
assessoramento. 
 
O Comitê de Auditoria não poderá ter como membros os Diretores Estatutários, os 
diretores de suas controladas, de seu acionista controlador, de coligadas ou 
sociedades sob controle comum. 
 
O Comitê de Auditoria será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que: (i) 
ao menos 1 (um) deles deve ser Conselheiro Independente da Companhia; (ii) ao 
menos 1 (um) deles deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade 
societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o 
registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de 
valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores 
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das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes, sendo 
que as qualificações dos itens (i) e (ii) podem ser cumpridas por uma mesma pessoa. 
Os membros do Comitê de Auditoria serão escolhidos pelo Conselho de 
Administração, que também indicará dentre os membros um Coordenador. 
 
A indicação de nomes dos candidatos para membros do Comitê de Auditoria da 
Companhia deverá ser feita pelo Conselho de Administração. 
 
5.3 Demais Comitês de Assessoramento 
 
O Conselho de Administração poderá criar e/ou aprovar a criação de outros comitês 
com objetivos definidos, bem como estabelecer a respectiva composição e atribuições 
específicas de tais comitês, sempre no intuito de assessoramento no desempenho de 
suas funções e/ou da Diretoria Estatutária. 
 
Os comitês serão compostos pela quantidade de membros necessários para o seu 
bom funcionamento, podendo ser formados por membros do Conselho de 
Administração ou terceiros, Diretores Estatutários ou associados da Companhia, 
especialistas ou outras pessoas cuja contribuição seja útil ao desempenho dos 
trabalhos do comitê. 
 
A indicação de nomes dos candidatos para membros dos comitês da Companhia 
poderá ser feita pelo Conselho de Administração e/ou pela Diretoria Estatutária. 
 
5.4 Diretoria Estatutária 
 
A Diretoria Estatutária é o órgão colegiado executivo da administração, e seus 
membros serão eleitos e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de 
Administração. Os membros da Diretoria Estatutária terão prazo de mandato de 2 
(dois) anos, podendo ser reeleitos. 
 
O Conselho de Administração deverá indicar para a composição da Diretoria 
Estatutária profissionais qualificados e de acordo com as necessidades da 
Companhia, os quais deverão apresentar reputação ilibada, comprovada pela 
inexistência de fatos ou circunstâncias desabonadoras da sua conduta pessoal e 
profissional; competência profissional reconhecida por sua formação acadêmica e 
experiência, que saibam combinar, de modo harmônico, o interesse da Companhia, de 
seus acionistas, de Colaboradores, bem como a responsabilidade social e ambiental 
da Companhia, sempre pautados pela legalidade e pela ética, bem como a 
complementariedade de competências, disponibilidade de tempo para o exercício da 
função e compatibilidade com as atribuições previstas para o cargo a ser ocupado. 
 
Os candidatos não poderão (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser 
consideradas concorrentes da Companhia; (ii) ter ou representar interesse conflitante 
com a Companhia; ou (iii) estar incursos em qualquer hipótese de incompatibilidade ou 
proibição nos termos das disposições legais de caráter geral ou setorial. 
 
A proposta de reeleição dos membros da Diretoria Estatutária deverá levar em 
consideração o seu bom desempenho durante o período e sua experiência para a 
função, conforme os resultados do processo de avaliação periódica, nos termos do 
Regulamento do Novo Mercado. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. Destituição e renúncia  
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As destituições e renúncias de membros do Conselho de Administração ou de 
Diretores Estatutários serão divulgadas ao mercado até o dia útil seguinte à 
comunicação/deliberação, respeitado o disposto na regulamentação da CVM. 
 
6.2. Aprovação e Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 02 de 
dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Esta política somente poderá ser 
modificada por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sempre que 
referido órgão da administração entender necessário e/ou em decorrência de 
alterações legislativas e regulatórias ou de documentos de governança corporativa da 
Companhia. 

 
* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO III 

 
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 
1. OBJETIVO 
 
Definir o papel, as diretrizes, as responsabilidades e os princípios que regulamentam a 
Política de Gerenciamento de Riscos, a fim de assegurar que os Riscos inerentes às 
atividades da Companhia sejam identificados, avaliados, tratados, monitorados e 
comunicados, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional.   

 
2. APLICAÇÃO 
 
A orientação contida nesta Política é aplicável à Companhia, às subsidiárias, à Alta 
Administração, aos Gestores dos Riscos e Colaboradores, conforme aplicável. 

 
3. REFERÊNCIA  
 
Para a elaboração deste documento foram utilizadas as seguintes referências: 
 
- Regulamento do Novo Mercado da B3. 
- COSO – ERM: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
– Enterprise Risk Management Framework. 
- Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes. 
- Norma ABNT ISO GUIA 73:2009 – Gestão de Riscos: Vocabulário. 
- Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria Interna – NBC TI 01 
- Normas Internacionais para a prática profissional de Auditoria Interna 
- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (www.ibgc.org.br) 
- Código de Conduta Ética da Companhia 

 
4. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Alta Administração: Conselho de Administração, seus Comitês e a Diretoria 
Estatutária da Companhia. 
 
Colaboradores: toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem como 
estagiários e jovens aprendizes. 
 
Companhia: a Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Gerenciamento dos Riscos: atividades relacionadas ao gerenciamento dos Riscos, 
visando identificá-los, mitigá-los e/ou eliminá-los. 
 
Gestor dos Riscos: São todos os gestores das áreas e outros gestores que possuem 
algum Risco associado ao seu escopo de trabalho, com a responsabilidade e 
autoridade de gerenciá-los. 
 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, o Programa de Integridade, 
Políticas, Procedimentos, Contratos de Trabalho entre outros. 
 
Risco ou Riscos: efeito da incerteza e/ou possibilidade de evento que afete 
negativamente a realização dos objetivos da Companhia.  
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5. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES EM RELAÇÃO A ESTA POLÍTICA 

 
5.1. Estrutura de Gestão de Riscos da Companhia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.2. Conselho de Administração 
 
Compete ao Conselho de Administração no âmbito desta política: 
 

I. Estabelecer e defender os valores fundamentais da Companhia; 
II. Aprovar esta Política; 

III. Aprovar o nível de tolerância a Riscos; e 
IV. Acompanhar os resultados das atividades relacionadas a esta Política. 

 
5.3. Comitê de Auditoria 

 
Compete ao Comitê de Auditoria, no âmbito desta política, sem prejuízo das demais 
competências definidas em seu regimento interno:  

 
I. Analisar os métodos de avaliação de Riscos utilizados pelo Jurídico e 

Compliance e os resultados das avaliações efetuadas; 
II. Avaliar as rotinas de reporte realizadas pelo  Jurídico e Compliance sugerindo 

eventuais adequações dos relatórios, em relação a sua integridade, forma, 
conteúdo, distribuição e efetividade; 

III. Examinar e avaliar as recomendações para melhorias nos sistemas de 
controles internos e de gestão de Riscos efetuadas pelos auditores internos e 
independentes, se for o caso, reportá-las e revisá-las com o Conselho de 
Administração e monitorar sua implantação com o objetivo de eliminar ou 
mitigar deficiências relevantes identificadas; 

IV. Avaliar a determinação dos parâmetros do modelo de gestão de Riscos 
financeiros da Companhia e desta Política, seus recursos e tolerância máxima 
determinada pela Alta Administração; 

V. Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão 
de Riscos da Companhia; e 

VI. Avaliar e monitorar as exposições de Risco da Companhia, podendo inclusive 
requerer informações detalhadas de Políticas e procedimentos relacionados 
com (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da 
Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia. 
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VII. Reportar ao Conselho de Administração, todos os temas relacionados ao 
Gerenciamento de Riscos da Companhia. 

 
5.4. Diretoria Estatutária 
 
Compete à Diretoria Estatutária no âmbito desta política: 
 

I. Aprovar esta Política e submeter à aprovação do Conselho de Administração; 
II. Atuar, sem prejuízo das atividades do Comitê de Auditoria, para: 

a) Assegurar que esta Política, bem como seus procedimentos e processos 
sejam desenvolvidos e implementados; 

b) Assegurar que os recursos necessários para a execução desta Política 
estejam disponíveis, reservados e atribuídos; 

c) Assegurar pleno acesso a qualquer informação pertinente aos 
procedimentos de Gerenciamento de Riscos; 

d) Acompanhar os resultados das atividades de Gerenciamento de Riscos, 
assegurando que as ações de adequação propostas pela auditoria interna 
para correção das deficiências apontadas sejam implementadas; e 

e) Manter comunicação ativa sobre a importância desta Política. 
 
5.5. Terceira Linha de Defesa: Auditoria Interna 
 
Compete à Auditoria Interna no âmbito desta política: 
 

I. Prestar avaliação independente sobre os processos e controles de Riscos da 
Companhia; 

II. Avaliar o desempenho, a qualidade e a efetividade e fazer recomendações 
para melhorias dos controles internos referentes ao Gerenciamento de Riscos; 

III. Efetuar reportes das avaliações ao Comitê de Auditoria, indicando melhorias 
sempre que necessário; 

IV. Avaliar o desempenho da gestão desta Política; 
V. Verificar a ampla e efetiva divulgação das formas de acesso e utilização do 

canal de denúncias, internas e externas à Companhia, inclusive denúncias 
sobre questões contábeis, controles internos e auditoria, conforme previsto no 
Código de Conduta Ética. 

 
5.6. Segunda Linha de Defesa: Jurídico e Compliance 
 
Compete aos times Jurídico e de Compliance no âmbito desta política: 
 

I. Submeter esta Política para aprovação da Diretoria Estatutária; 
II. Atuar na segunda linha de defesa cumprindo o procedimento de 

Gerenciamento de Riscos; 
III. Definir treinamentos para a Alta Administração, os Gestores dos Riscos e os 

Colaboradores sobre os temas de Gerenciamento de Riscos; 
IV. Auxiliar os Gestores dos Riscos na identificação dos Riscos submetendo-os à 

avaliação da Diretoria Estatutária e ao Comitê de Auditoria, e acompanhar a 
gestão destes Riscos; 

V. Estabelecer indicadores de desempenho de Gerenciamento de Riscos, 
monitorando a eficácia dos mesmos; 

VI. Garantir rotina de reporte à Diretoria Estatutária e ao Comitê de Auditoria, 
sobre o Gerenciamento de Riscos; 

VII. Atuar na gestão de riscos corporativos e controles internos; 
VIII. Monitorar a rotina de avaliação de riscos e controles internos realizada pelos 

Gestores dos Riscos, bem como monitorar a rotina de elaboração dos planos 
de ação e acompanhamento da sua execução; e 

IX. Executar as diretrizes desta Política. 
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5.7. Primeira Linha de Defesa: Gestores dos Riscos 
 
Compete aos Gestores dos Riscos no âmbito desta política: 
 

I. Atuar como primeira linha de defesa da Companhia desempenhando suas 
atividades cumprindo com: i) as leis vigentes e aplicáveis, inclusive as leis 
antissuborno e anticorrupção; ii) as regras estabelecidas no Programa de 
Integridade e no Código de Conduta Ética; e iii) as Normas da Companhia; 

II. Conscientizar-se dos Riscos inerentes às suas respectivas áreas de 
responsabilidade e de seu papel na gestão e/ou solução dos Riscos de sua 
área; 

III. Garantir preventivamente a identificação, monitoramento e controle dos 
Riscos, de acordo com esta Política e metodologia estabelecida; 

IV. Ter propriedade sobre os Riscos de sua área de atuação, desenvolvendo 
planos de ação para mitigação/prevenção sempre que necessário; e 

V. Identificar Riscos, submetendo-os à avaliação da área Jurídico e Compliance 
(para que esta, por sua vez, proceda com o quanto previsto nos itens (IV) e (VI) 
do item 5.5 acima) e atuar para acompanhar a gestão e/ou solução destes 
Riscos.  

 
5.8. Colaboradores 
 
Compete aos Colaboradores no âmbito desta política: 
 

I. Conscientizar-se dos Riscos inerentes às suas respectivas áreas de 
responsabilidade e de seu papel na gestão de Riscos de sua área; 

II. Participar de treinamentos sobre o tema Gerenciamento de Riscos; 
III. Reportar imediatamente a identificação de qualquer fato relevante, 

deficiência, falha ou não conformidade referente aos Riscos da Companhia aos 
Gestores dos Riscos. 

IV. Identificar e reportar aos Gestores dos Riscos eventuais Riscos ainda não 
mapeados. 

 
6. DIRETRIZES 

 
As diretrizes a serem observadas no âmbito desta Política são: 
 

I. Assegurar a adequada atuação da Alta Administração e dos Colaboradores de 
acordo com as Leis, regulamentos e as Normas da Companhia; 

II. Assegurar a mitigação dos Riscos através da identificação, avaliação, 
monitoramento e tratamento pelos Gestores dos Riscos, pela Alta 
Administração, pelo Comitê de Auditoria e pela auditoria interna da Companhia;  

III. Realizar o Gerenciamento de Riscos de forma transparente e participativa, 
buscando o envolvimento dos gestores no processo. 

 
7. ETAPAS DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 
7.1 Etapas da Gestão de Riscos 

 
I. Os Colaboradores devem reportar qualquer fato relevante, deficiência, falha ou 

não conformidade referente aos Riscos da Companhia aos Gestores dos 
Riscos; 

II. Os Gestores dos Riscos, por sua vez, deverão avaliar os Riscos identificados 
em sua área de atuação, submetendo-os à avaliação da área Jurídico e 
Compliance e atuar para acompanhar a gestão e/ou solução destes Riscos; 

III. A área Jurídico e Compliance, por sua vez, deverá avaliar, em conjunto com os 
Gestores dos Riscos, os Riscos identificados, submetendo-os à avaliação do 
Conselho de Administração e acompanhar a gestão e/ou solução destes 
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Riscos, comprometendo-se, ainda, a reportar ao Comitê de Auditoria e a 
Diretoria Estatutária, as informações e o material fornecido ao Conselho de 
Administração para análise; 

IV. A Diretoria Estatutária deverá, dentre outras atribuições listadas do Item 5.3 
acima, em paralelo ao Comitê de Auditoria, assegurar que esta Política, bem 
como seus procedimentos e processos sejam desenvolvidos e implementados 
e, ainda, acompanhar, em conjunto com o Comitê de Auditoria, os resultados 
das atividades de Gerenciamento de Riscos, assegurando que as ações de 
adequação propostas pela Auditoria Interna para correção das deficiências 
apontadas sejam implementadas; 

V. A Auditoria Interna, dentre outras atribuições listadas no Item 5.4 acima, deverá 
avaliar o desempenho, a qualidade e a efetividade e fazer recomendações para 
melhorias dos controles internos referentes ao Gerenciamento de Riscos, 
devendo reportá-las ao Comitê de Auditoria; e 

VI. O Comitê de Auditoria deverá, dentre outras atribuições previstas no Item 5.2 
acima, analisar a adequação dos métodos de avaliação de Riscos utilizados e 
os resultados das avaliações efetuadas, bem como examinar e avaliar as 
recomendações para melhorias nos sistemas de controles internos e de 
Gestão de Riscos efetuadas pelos auditores internos e independentes, se for o 
caso, reportá-las e revisá-las com o Conselho de Administração e monitorar 
sua implantação com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes 
identificadas. 

 
7.2 Identificação e Análise de Riscos 
 
7.2.1. Os Riscos da Companhia serão avaliados a cada 3 anos, juntamente com a 
revisão do seu Planejamento Estratégico. 
 
7.2.2. Além da avaliação do item anterior, os Riscos devem ser revisados quando 
houver as seguintes rupturas de cenários: 
 

• Processos: quando houver alterações nos processos da Companhia; 
• Projetos: quando houver alterações nos projetos da Companhia; 
• Fatores Externos: quando houver alterações nos fatores macroeconômicos, 

políticos, sociais regulatórios ou de saúde pública; 
• Planejamento Estratégico: Mudanças extraordinárias anteriores ao período de 

3 anos. 
 
7.2.3. Os Gestores dos Riscos deverão reportar a identificação de um novo risco e/ou 
a eliminação de um existente para a área Jurídico e Compliance, tão logo haja a 
constatação, para a devida formalização, conhecimento e tratamento. Os novos riscos 
deverão conter os fatores de Riscos, os impactos e a classificação, conforme o 
dicionário de Riscos, bem como o gestor responsável pelo Gerenciamento do Risco. 
Os riscos eliminados, deverão ser reportados juntamente com a justificativa da 
exclusão. 
 
7.2.4. As naturezas dos Riscos definidas são as seguintes: 
 
•  Estratégico: Riscos cuja materialização resulte em perdas à Companhia e que 
estejam associados às decisões estratégicas para atingir os seus objetivos de 
negócios, e/ou decorrentes da sua falta de capacidade ou habilidade para proteger-se 
ou adaptar-se a mudanças governamentais, no mercado ou no ambiente regulatório. 
 
• Financeiro: Riscos associados à gestão financeira da Companhia. São os Riscos 
cuja materialização resulte em perdas de recursos financeiros pela Companhia, 
subdivididos em três categorias: (I) Riscos de Mercado: decorrem da possibilidade de 
perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de 
juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities e/ou outros 
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produtos adquiridos e/ou vendidos pela Companhia; (II) Riscos de Crédito: definido 
como a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de 
valores pactuados com clientes de produtos vendidos à prazo pela Companhia; (III) 
Riscos de Liquidez: Possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar 
uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a 
possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função 
do descasamento entre os ativos e passivos financeiros. 
 
• Operacional: Decorrente da falta de consistência e adequação da gestão de 
pessoas, das máquinas e equipamentos, dos sistemas de informação, processamento 
e controle de operações, bem como de falhas no gerenciamento de recursos e nos 
controles internos, ou fraudes que tornem impróprio o exercício das atividades da 
Companhia ou, ainda, Riscos relacionados à infraestrutura da Companhia, que afetam 
a eficiência operacional e utilização efetiva e eficiente de recursos. 
 
• Conformidade: Riscos de sanções legais ou regulatórias, de perda financeira ou de 
reputação que a Companhia pode sofrer como resultado da falha no cumprimento da 
legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e leis gerais (ambiental, 
trabalhista, cível e tributário/fiscal), bem como a regulamentação a ela aplicáveis, 
regulamentos internos, Código de Conduta Ética e/ou das Políticas internas. 
 
7.3 Avaliação de Riscos 

 
A avaliação de Risco observará o impacto e probabilidade, sendo baseada no nível de 
controles existentes capazes de mitigar o Risco e em registros históricos de 
materialização do Risco. 
 
Para a avaliação dos Riscos estratégicos, financeiros, operacionais, de conformidade 
e/ou outros que venham a ser identificados, são consideradas as perspectivas 
Operacional, Ocupacional, Ambiental, Imagem e Financeira, definindo o respectivo 
impacto em uma escala de: muito alto (grau 5), alto (grau 4), moderado (grau 3), baixo 
(grau 2) e muito baixo (grau 1), conforme escalas abaixo: 
 
Impacto Operacional 

Escala Descrição Qualitativa 

Muito Alto 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar paralisação de 
um processo produtivo da Companhia por mais de 3 dias. 

Alto 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar paralisação de 
um processo produtivo da Companhia no intervalo entre 1 e 3 dias. 

Moderado 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar paralisação de 
um processo produtivo da Companhia no intervalo entre 9 horas e 1 
dia. 

Baixo 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar paralisação de 
um processo produtivo da Companhia no intervalo entre 30 minutos 
e 9 horas. 

Muito Baixo 
Riscos que ao se materializarem não ocasionam paralisação nos 
processos produtivos da Companhia. 

 
Impacto Ocupacional 

Escala Descrição Qualitativa 

Muito Alto Riscos que ao se materializarem podem ocasionar a morte. 

Alto 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar incapacidade 
permanente parcial ou total, requerendo afastamento. 

Moderado 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar incapacidade 
temporária, requerendo afastamento. 
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Baixo 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar lesões leves sem 
afastamento, não provocando incapacidade. 

Muito Baixo Riscos que ao se materializarem não causam lesões ou doenças. 

 
Impacto Ambiental 

Escala Descrição Qualitativa 

Muito Alto Riscos que ao se materializarem ocasionam danos irreversíveis. 

Alto 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar danos severos ao 
meio ambiente e que possam ser revertidos apenas a longo prazo 
(acima de um ano). 

Moderado 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar danos moderados 
ao meio ambiente e que possam ser revertidos a médio prazo (de um 
mês a um ano). 

Baixo 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar danos leves ao 
meio ambiente e que possam ser revertidos a curto prazo (até um 
mês). 

Muito Baixo 
Riscos que ao se materializarem não ocasionam danos ao meio 
ambiente. 

 
Impacto Imagem/Reputação 

Escala Descrição Qualitativa 

Muito Alto 
Perda muito alta de credibilidade junto aos clientes, credores, 
investidores, Colaboradores, comunidades e/ou outros públicos 
relevantes para a Companhia stakeholders. 

Alto 
Perda alta de credibilidade junto aos clientes, credores, investidores, 
Colaboradores, comunidades e/ou outros públicos relevantes para a 
Companhia. 

Moderado 
Perda moderada de credibilidade junto aos clientes, credores, 
investidores, Colaboradores, comunidades e/ou outros públicos 
relevantes para a Companhia. 

Baixo 
Perda baixa de credibilidade junto aos clientes, credores, 
investidores, Colaboradores, comunidades e/ou outros públicos 
relevantes para a Companhia. 

Muito Baixo Sem efeitos na imagem ou reputação da Companhia. 

 
Impacto Financeiro 

Escala Descrição Qualitativa 

Muito Alto 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar impacto financeiro 
superior a R$ 7.500.000,00 de EBITDA. 

Alto 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar impacto financeiro 
de perda de aproximadamente R$ 3.000.000,00 a R$ 7.500.000,00 
de EBITDA. 

Moderado 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar impacto financeiro 
de perda de aproximadamente R$ 750.000,00 a R$ 3.000.000,00 de 
EBITDA. 

Baixo 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar impacto financeiro 
de perda de aproximadamente R$ 370.000,00 a R$ 750.000,00 de 
EBITDA. 

Muito Baixo 
Riscos que ao se materializarem podem ocasionar impacto financeiro 
de perda de até R$ 370.000,00 de EBITDA. 
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Similar à avaliação de impacto, a probabilidade é definida em uma escala de muito alto 
(grau 5), alto (grau 4), moderado (grau 3), baixo (grau 2) e muito baixo (grau 1), 
conforme abaixo: 
 

Escala Descrição Qualitativa 

Muito Alto Risco na iminência de ocorrência. 

Alto Risco com probabilidade de ocorrência a curto prazo (até um mês). 

Moderado 
Risco com probabilidade de ocorrência do evento a médio prazo 
(acima de um mês e até dois anos). 

Baixo 
Risco com probabilidade de ocorrência do evento a longo prazo 
(acima de dois anos). 

Muito Baixo Risco que pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais.  

 
O cruzamento destas informações na matriz de Riscos explicita o grau de criticidade 
do Risco, divididos em tolerável, atenção e intolerável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.4 Resposta ao Risco 

 
O tratamento dos Riscos deve equilibrar custos, esforços de implementação e 
benefícios decorrentes, relativos a requisitos legais, regulatórios ou quaisquer outros, 
tais como o da responsabilidade social e o da proteção do meio ambiente. Logo, a 
partir da avaliação dos Riscos, define-se a estratégia de tratamento estabelecendo 
métricas e acompanhamento periódico do nível de exposição aos Riscos. 
 
Como resposta ao Risco caberá ao Conselho de Administração, após a devida 
identificação, análise e ponderação pelos Gestores dos Riscos, Jurídico e Compliance, 
pela Diretoria Estatutária e pelo Comitê de Auditoria da Companhia, conforme acima 
detalhado, a decisão de mitigar, compartilhar, tolerar ou eliminar o Risco, conforme 
abaixo definido: 
 

•  Mitigar: nesta opção de resposta está implícito que se deve envidar esforços 
para reduzir o impacto ou a probabilidade de ocorrência do Risco; 

•  Compartilhar: nesta opção de resposta está implícito que se deve dividir o 
Risco com terceiros, seja através de contratos, seguros, hedge, entre outros; 
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•  Tolerar: nesta opção de resposta está implícito que nada deverá ser feito 
adicionalmente às medidas de controle/mitigação já existentes, pois se 
acredita que o Risco é aceitável, estando dentro dos limites previstos pela 
Companhia ou ainda que não seja possível adotar medidas adicionais para 
mitigá-lo;  

•  Eliminar: nesta opção de resposta está implícito que nenhuma alternativa é 
aceitável ou viável para reduzir impacto ou probabilidade, restando apenas 
abandonar o negócio ou processo que gera o Risco. 

 
Quando necessário devem ser elaborados planos de ação com intuito de desenvolver 
formas apropriadas de mitigação do Risco ou aprimoramento de controles existentes. 
 
7.5 Monitoramento do Risco 

 
A área Jurídico e Compliance deve adotar modelo de monitoramento periódico do 
Gerenciamento de Riscos, cabível aos Gestores dos Riscos, dentro de suas 
respectivas áreas de atuação, possibilitando a avaliação da eficácia dos objetivos 
traçados e da identificação de eventuais falhas no plano de ação elaborado.  
 
A resposta do nível de confiabilidade dos controles é estabelecida pelo Gestor do 
Risco. De forma complementar, a atividade de auditoria interna avalia a eficácia dos 
controles internos através de testes substantivos e de observância. 
 
Este monitoramento possui caráter cíclico e dinâmico que possibilita uma atuação 
proativa em relação a eventuais novos Riscos, qualquer alteração no potencial dos 
Riscos existentes ou em resposta a um fato específico. 
 
7.6 Informações e Comunicações do Risco 

 
Os Riscos da Companhia devem ser comunicados e conhecidos por todos os 
envolvidos em seu gerenciamento e monitoramento. Os aspectos de informação e 
comunicação dentro da estrutura de controle são essenciais para que os 
Colaboradores entendam seu papel dentro dessa estrutura de controle e tenham 
disponíveis as informações necessárias e assertivas para a execução de suas 
atividades. 
 
As informações utilizadas para Gerenciamento de Riscos devem ser íntegras e 
corretas, representando a situação atual das operações da Companhia. As 
informações relativas ao Gerenciamento de Riscos devem ser periodicamente 
divulgadas para a Alta Administração permitindo a esses o julgamento sobre os Riscos 
e controles internos, além da captura de suas percepções. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1.  Treinamentos 
 
Deverão ocorrer treinamentos para o engajamento e conscientização das pessoas 
sujeitas a esta Política, no intuito de orientar ao cumprimento das diretrizes. 
 
8.2. Aprovação e Vigência 
 
Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 02 de 
dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Esta Política somente poderá ser 
modificada por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sempre que 
referido órgão da administração entender necessário e/ou em decorrência de 
alterações legislativas e regulatórias ou de documentos de governança corporativa da 
Companhia. 

* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO IV 

 
POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

 
1. OBJETIVO 
 
Estabelecer regras a fim de assegurar que todas as decisões envolvendo partes 
relacionadas e outras situações com potencial Conflito de Interesses sejam realizadas 
em termos não menos favoráveis à Companhia do que seriam caso fossem realizadas 
com terceiros que não são partes relacionadas, sob as mesmas circunstâncias ou em 
cenários similares e sejam tomadas tendo em vista, primordialmente, os interesses da 
Companhia. 
 
2. APLICAÇÃO 
 
Esta Política aplica-se aos acionistas da Companhia, suas sociedades controladas, 
coligadas, sociedades nas quais a Companhia tenha influência significativa, a Alta 
Administração, bem como ao Pessoal-chave da Companhia, na realização de 
transações com partes relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de 
interesses. 

 
3. REFERÊNCIAS 
 
Para elaboração deste documento foram utilizadas as seguintes referências: 
 
- Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações) 
- Deliberação nº 642, de 7 de outubro de 2010 da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM 
- Pronunciamento Técnico CPC 05 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
- Regulamento do Novo Mercado da B3 
- Estatuto Social da Companhia 
- Código de Conduta Ética da Companhia  

 
4. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Alta Administração: membros do Conselho de Administração, de seus Comitês e da 
Diretoria Estatutária da Companhia. 
 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração ou Colaborador, no exercício de suas funções, visando interesse 
próprio, de algum familiar ou de terceiro a ele relacionado, possa ter afetada sua 
capacidade de julgamento isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar 
e/ou tomar decisões motivadas por interesses particulares, distintos e/ou em 
detrimento dos interesses da Companhia. 
 
Colaboradores: Toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem 
como estagiários e jovens aprendizes. 

 
Companhia: A Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Condições de Mercado: condições para as quais foram observadas, durante a 
negociação, os princípios da: (i) competitividade (preços e condições dos serviços 
compatíveis com os praticados no mercado); (ii) conformidade (aderência dos serviços 
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prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela Companhia, 
bem como aos controles adequados de segurança das informações); (iii) transparência 
(reporte adequado das condições acordadas com sua devida aplicação, bem como 
reflexos destas nas demonstrações financeiras da Companhia); e (iv) equidade 
(implementação de mecanismos que impeçam discriminação ou privilégios e adoção 
de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou 
oportunidades de negócio em benefício individual ou de terceiros).  Na negociação 
entre Partes Relacionadas ou quando possa surgir potencial Conflito de Interesses 
devem ser observados os mesmos princípios e procedimentos que norteiam 
negociações feitas pela Companhia com partes independentes. 
 
Condições Mínimas: Para fins de formalização de Transações com Partes 
Relacionadas, além dos demais requisitos previstos nesta Política, deverão ser 
observados os itens abaixo: 
(i) Serem realizadas em condições equivalentes às que seriam negociadas com 

terceiros que não sejam considerados como Parte Relacionada; 
(ii) As transações devem estar em consonância com as demais práticas utilizadas 

pela Companhia, tais como as diretrizes dispostas no Código de Conduta 
Ética;  

(iii) Não serão permitidos empréstimos e concessão de garantia em favor do 
controlador, se houver, e dos membros da Alta Administração; e 

(iv) Em reestruturações societárias envolvendo partes relacionadas deve ser 
assegurado tratamento equitativo para todos os acionistas. 

 
Fornecedores: Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços para a 
Companhia e/ou suas subsidiárias. 
 
Partes Relacionadas: Para fins desta Política, a definição de partes relacionadas será 
aquela utilizada pela (i) Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da 
Deliberação n.º 642, de 7 de outubro de 2010 e pelo (ii) Pronunciamento Técnico CPC 
05, conforme abaixo: 
 

(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, é considerada parte 
relacionada com a Companhia se: 
(i)  tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia;  
(ii)  tiver influência significativa sobre a Companhia; ou  
(iii)  for membro da Alta Administração ou do Pessoal-chave da Companhia 

ou de sua controladora. 
 
(b) Uma entidade é considerada parte relacionada da Companhia se qualquer das 

condições abaixo for observada: 
(i)  a entidade e a Companhia são membros do mesmo grupo econômico (o 

que significa dizer que a controladora e cada controlada são 
interrelacionadas, bem como as entidades sob controle comum são 
relacionadas entre si); 

(ii)  a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra 
entidade (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro 
de grupo econômico do qual a outra entidade é membro); 

(iii)  ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de 
uma terceira entidade; 

(iv)  uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma 
terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade; 

(v)  a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são 
os empregados de ambas as entidades, a Companhia e a que está 
relacionada com a Companhia. Se a Companhia for ela própria um 
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plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem com a 
mesma serão também considerados partes relacionadas com a 
Companhia; 

(vi)  a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por 
uma pessoa identificada na letra (a); 

(vii)  uma pessoa identificada na letra (a) item (i) tem influência significativa 
sobre a entidade, ou for membro da Alta Administração ou do Pessoal-
chave (ou de controladora da entidade). 

 
Pessoal-chave: São as pessoas que têm autoridade ou responsabilidade pelo 
planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, direta ou 
indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou outro) da Companhia.  
 
Transação com Parte Relacionada: Transação com Parte Relacionada é a 
transferência de recursos, serviços ou obrigações entre a Companhia e uma Parte 
Relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
A. Gerências: Cabe aos gerentes de cada uma das áreas internas da 
Companhia:  
 

a) Organizar e realizar processo de concorrência entre Fornecedores que 
pretendam contratar com a Companhia para obtenção de, no mínimo, 2 
propostas distintas para apreciação. 

 
b) Analisar as propostas obtidas mediante processo de concorrência e indicar, 

como resultado da análise, aquela que melhor atende os interesses da 
Companhia a partir de critérios técnicos e objetivos (preço, qualidade, prazo, 
expertise). 

 
c) Para cada proposta de Fornecimento selecionada como a que melhor atende 

os interesses da Companhia deverá o gerente da área (i) consultar o Registro 
de Partes Relacionadas (conforme abaixo definido), mantido pela Diretoria 
Financeira e de Relações com Investidores; (ii) caso a melhor proposta seja 
aquela apresentada por uma Parte Relacionada, deverá o gestor da área 
consultar esta Política para subsidiar a submissão da proposta para aprovação 
da contratação, conforme estabelecido por esta Política. 

 
d) Com a confirmação de que a contratação pretendida será realizada com uma 

Parte Relacionada, reportar a potencial contratação ao Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores. 

 
B. Diretoria Financeira e de Relações com Investidores: Cabe ao Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores: 
 

a) Manter registro atualizado, com listagem contendo nome/razão social e 
CPF/CNPJ de partes identificadas como Partes Relacionadas da Companhia, 
conforme aplicável, bem como com a identificação de transações já realizadas 
entre Partes Relacionadas e a Companhia (“Registro de Partes Relacionadas”). 
 

b) Mediante o reporte das Gerências a respeito de uma potencial Transação com 
Parte Relacionada, analisar previamente as possíveis transações ou 
contratação de transações com Partes Relacionadas, bem como de suas 
rescisões e alterações, certificar-se de que foram avaliadas alternativas de 
mercado ajustadas pelos fatores de risco envolvidos. 
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c) Mediante definição de que trata-se de uma Transação com Parte Relacionada, 
submetê-las, de forma fundamentada, para análise do Comitê de Auditoria.  

 
d) Obter, quando solicitado pelo Comitê de Auditoria, informações adicionais e 

necessárias à análise da classificação como uma Transação com Parte 
Relacionada. 

 
e) Assegurar que as Transações com Partes Relacionadas relevantes, sejam 

evidenciadas nas demonstrações financeiras e divulgadas no Formulário de 
Referência com a declaração da Diretoria de que foram e permanecem 
firmadas em condições de mercado, com o registro e comentários da Diretoria 
acerca de eventuais observações da auditoria independente; e  

 
f) Assegurar a divulgação, no Formulário de Referência da Companhia, dos 

termos e condições desta Política, e a estrutura, objeto e atribuições do Comitê 
de Auditoria. 

 
C. Conselho de Administração da Companhia: Compete ao Conselho de 
Administração, conforme disposto no Artigo 12, alínea "t" do Estatuto Social da 
Companhia, fixar as condições gerais e, observadas as competências do Comitê de 
Auditoria, autorizar a celebração de contratos de qualquer natureza entre a 
Companhia e uma Parte Relacionada. Uma vez recebida avaliação do Comitê de 
Auditoria, a respeito da Transação com Parte Relacionada, o Conselho de 
Administração poderá deliberar sobre a aprovação da respectiva transação analisada.  
 
D. Comitê de Auditoria: Nos termos previstos no Regimento Interno do Comitê 
de Auditoria da Companhia, cabe ao Comitê de Auditoria, avaliar e monitorar, 
juntamente com a área de auditoria interna, a razoabilidade e a adequação das 
transações com Partes Relacionadas a serem realizadas pela Companhia e suas 
respectivas evidenciações, de forma a garantir que elas sejam realizadas e 
contratadas no melhor interesse da Companhia em Condições de Mercado e de forma 
a atender às Condições Mínimas. 
 
Analisada a proposta fundamentada da Diretoria Financeira e de Relações com 
Investidores, compete ao Comitê de Auditoria comunicar sua avaliação ao Conselho 
de Administração.  
 
O Comitê de Auditoria poderá definir procedimentos e estabelecer normativo interno 
com a descrição dos requisitos necessários para aprovação e a identificação de 
situações individuais que possam envolver Transações com Partes Relacionadas.  
 
6. REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA VOTAÇÃO DE SITUAÇÕES 

ENVOLVENDO PARTES RELACIONADAS E POTENCIAIS CONFLITOS DE 
INTERESSES 

 
Ao identificar-se matéria desta natureza, aquele que se reconhecer conflitado, dentre 
os membros da Alta Administração e do Pessoal-chave, deverá imediatamente 
manifestar seu Conflito de Interesses na reunião do órgão em questão, seja de 
Diretoria, Conselho de Administração, ou qualquer Comitê que a Companhia possua, 
fazendo-se constar em ata o potencial Conflito de Interesses. Adicionalmente, o 
membro em questão deve se ausentar das discussões sobre o tema e abster-se da 
tomada de decisão. 
 
Por solicitação do Presidente do Conselho de Administração ou do Diretor Presidente, 
conforme o caso, o membro da Alta Administração e do Pessoal-chave que estiver 
conflitado poderá participar parcialmente da discussão, visando proporcionar maiores 
informações sobre a operação e sobre as partes envolvidas, mas deverá se ausentar 
da tomada de decisão. 
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Na hipótese de um membro da Alta Administração ou do Pessoal-chave que possa ter 
um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão não manifestar seu Conflito 
de Interesses, qualquer outro membro do órgão ao qual pertence e que tenha 
conhecimento da situação poderá fazê-lo. Nesta hipótese, a não manifestação 
voluntária do membro conflitado é considerada uma violação da Política de 
Transações entre Partes Relacionadas da Companhia, devendo ser levada 
imediatamente ao Diretor Presidente ou ao Presidente do Conselho de Administração, 
pelo membro da Alta Administração ou do Pessoal-chave que dela tomar 
conhecimento, para que este tome providências em linha com os princípios, valores, o 
Código de Conduta Ética da Companhia e regulamentação legal sobre o tema. A 
violação da presente Política por um membro conflitado estará sujeita a medidas 
disciplinares a serem aplicadas pelo Conselho de Administração, podendo incluir 
advertência (verbal ou formal), destituição ou demissão, conforme o caso. 
 
7. FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

 
As transações com Partes Relacionadas devem ser celebradas por escrito, 
especificando-se suas principais características e condições, tais como: preço global, 
preço unitário, prazos e garantias. 

 
8. DIVULGAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
Conforme consta na Deliberação nº 642 da CVM, a Companhia deverá divulgar, de 
forma clara e precisa, as informações sobre Transações com Partes Relacionadas por 
meio de suas Demonstrações Financeiras, de seu Formulário de Referência, e de Fato 
Relevante, quando a operação se caracterizar como tal. No mínimo, a divulgação deve 
incluir o montante da transação, montante do saldo existente, seu prazo e condições, 
incluindo detalhes de eventuais garantias dadas ou recebidas.  
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. Treinamentos 
 
Deverão ocorrer treinamentos para o engajamento e conscientização das pessoas 
sujeitas a esta política, no intuito de orientar o seu cumprimento. 
 
9.2. Aprovação e Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 02 de 
dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Esta política somente poderá ser 
modificada por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sempre que 
referido órgão da administração entender necessário e/ou em decorrência de 
alterações legislativas e regulatórias ou de documentos de governança corporativa da 
Companhia. 

 
* * * 

 



 

 

26 

 

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO V 

 
POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
1. OBJETIVO     
 
Estabelecer as diretrizes que deverão ser observadas e aplicadas para a negociação 
de valores mobiliários de emissão da Companhia.  

 
2. APLICAÇÃO 
 
Esta Política aplica-se à própria Companhia, aos acionistas controladores, diretos ou 
indiretos, da Companhia, aos membros da Alta Administração da Companhia, 
incluindo aqueles que se afastarem da administração e dos Demais Órgãos da 
Administração da Companhia durante o prazo de seis meses contados da data do 
afastamento, do Conselho Fiscal da Companhia, Colaboradores Relevantes da 
Companhia, terceiros contratados pela Companhia e membros dos Demais Órgãos da 
Administração, que tenham conhecimento ou acesso permanente ou eventual a 
informações relativas a Ato ou Fato Relevante e, ainda, pessoas que, em virtude de 
seu cargo, função ou posição nas sociedades controladoras, nas sociedades 
controladas ou nas sociedades coligadas, tenham conhecimento de informações 
relativas a Ato ou Fato Relevante da Companhia. 

 
3. REFERÊNCIA  
 
Para elaboração deste documento foram utilizadas as seguintes referências: 

• Lei Federal nº 6404/76, conforme alterada; 
• Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada; 
• Regulamento do Novo Mercado da B3; 
• Código de Conduta Ética da Companhia; e 
• Política de Divulgação e Uso de Informações de Ato ou Fato Relevante. 

 
4. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Colaboradores: Toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem 
como estagiários e jovens aprendizes. 
 
Alta Administração: é composta pela Diretoria Executiva Estatutária e pelo Conselho 
de Administração. 
 
Ato ou Fato Relevante: nos termos do artigo 155, § 1º, da Lei das Sociedades por 
Ações e do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, qualquer decisão de acionista 
controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da 
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, 
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 
que possa influir de modo ponderável:  

i. na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles 
referenciados;  

ii. na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários;  

iii. na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles 
referenciados. 
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Vários exemplos de Ato ou Fato Relevante são enumerados, de forma não exaustiva, 
no artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, sendo certo que, em qualquer caso, os 
eventos relacionados com o Ato ou Fato Relevante devem ter a sua materialidade 
analisada no contexto das atividades ordinárias e da dimensão da Companhia, bem 
como das informações anteriormente divulgadas, e não em abstrato, de modo a evitar 
a banalização das divulgações de Atos ou Fatos Relevantes em prejuízo da qualidade 
da análise, pelo mercado, das perspectivas da Companhia. 
 
Colaboradores Relevantes: quem quer que, em virtude de cargo, função ou posição 
exercida na Companhia, nos acionistas controladores, nas coligadas, ou nas 
controladas, tenha conhecimento, ou possa vir a ter conhecimento, de Ato ou Fato 
Relevante sobre os negócios sociais da Companhia ainda não divulgado ao mercado, 
ou, ainda, relativa às demonstrações financeiras trimestrais e anuais da Companhia 
que ainda não tenham sido divulgadas ao mercado. 
 
Companhia: a Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitês de 
Assessoramento do Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com 
funções técnicas ou consultivas, criados ou que venha a ser criados pela Companhia, 
por disposição estatutária ou por quaisquer dos Demais Órgãos da Administração aqui 
referidos. 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, Procedimentos, Contratos 
de Trabalho entre outros. 

 
5. ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA 
 
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é a pessoa responsável pela 
execução e acompanhamento desta Política. 

 
6. NEGOCIAÇÃO 
 
Com vistas a assegurar adequados padrões de negociação com valores mobiliários de 
emissão da Companhia, fica adotada a sistemática de que todas as negociações por 
parte da própria Companhia e das pessoas que aderirem a esta Política somente 
serão realizadas com a intermediação de corretoras. 

 
7. VEDAÇÃO A NEGOCIAÇÃO 
 
7.1. Períodos de Vedação à Negociação. As pessoas sujeitas à aplicação desta 
Política deverão abster-se de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia 
e, se houver, derivativos a eles referenciados, antes da divulgação de Ato ou Fato 
Relevante, bem como deverão abster-se de negociar em todos os períodos previstos 
na regulamentação e legislação em vigor em que haja determinação de não 
negociação e/ou por força de comunicação do Diretor de Relações com Investidores. 
 
7.2. Fica concedida ao Diretor de Relações com Investidores a prerrogativa de 
determinar os períodos não previstos nesta Política nos quais as pessoas sujeitas a 
ela devem abster-se de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia e, se 
houver, derivativos a eles referenciados, observadas as disposições dos itens abaixo: 
 

i. O Diretor de Relações com Investidores prontamente informará quaisquer 
restrições adicionais à negociação de valores mobiliários e, se houver, 
derivativos a eles referenciados, durante os períodos de vedação à 
negociação. No entanto, a falta da referida comunicação não isentará as 
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pessoas sujeitas à Política da sua obrigação legal e regulatória de abster-se de 
negociar valores mobiliários de emissão da Companhia e, se houver, 
derivativos a eles referenciados, em todos os períodos previstos na 
regulamentação e legislação em vigor em que haja determinação de não 
negociação.  

ii. O Diretor de Relações com Investidores não está obrigado a fundamentar a 
decisão de determinar o período de vedação à negociação, que será tratada 
confidencialmente pelos seus destinatários. 

iii. O Diretor de Relações com Investidores poderá manter a vedação prevista no 
item 7.1 acima mesmo após a divulgação do Ato ou Fato Relevante, sempre 
que, a seu critério, a negociação com os valores mobiliários de emissão da 
Companhia e, se houver, derivativos a eles referenciados, puder prejudicar a 
Companhia ou seus acionistas. 

 
7.3. Restrições à Negociação na Pendência de Divulgação de Ato ou Fato 
Relevante: 
 

i. Antes da divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante ocorrido nos 
negócios da Companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de 
sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria Companhia e pelas demais 
pessoas a que essa Política se aplica, conforme especificado no Item 2 - 
Aplicação. 

ii. A mesma vedação estabelecida no item (i) acima aplica-se a quem quer que 
tenha conhecimento de informação referente a Ato ou Fato Relevante, sabendo 
que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial 
àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a 
companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores 
mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, 
aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de 
negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles 
referenciados. 

iii. A mesma vedação estabelecida no item (i) acima aplica-se aos Membros da 
Alta Administração que se afastem da administração da Companhia antes da 
divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, 
e se estenderá pelo prazo de seis meses após o seu afastamento. 

iv. A vedação estabelecida no item (i) acima prevalecerá sempre que existir (a) a 
intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação 
ou reorganização societária da Companhia e (b) em relação aos acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, Membros da Alta Administração, sempre 
que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão da 
Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra 
sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou 
mandato para o mesmo fim. 

 
7.4. Vedação à Negociação em Período Anterior à Divulgação de Informações 
Trimestrais e Anuais. Também é vedada a negociação de ações da Companhia 
pelas pessoas mencionadas na Cláusula 7.3, item (i) acima no período de 15 (quinze) 
dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da 
Companhia, ressalvado o disposto no § 2º do art. 15-A da Instrução CVM nº 358/02, 
conforme alterada. 
 
7.4.1. O Diretor de Relações com Investidores informará antecipadamente as pessoas 
sujeitas à Política que tenham conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato 
Relevante da Companhia, sobre as datas de divulgação ou publicação indicadas 
acima, para fins de cumprimento do período de 15 (quinze) dias de vedação à 
negociação. No entanto, a falta da referida comunicação não isentará as pessoas 
sujeitas à Política da sua obrigação legal e regulatória de abster-se de negociar 
valores mobiliários e emissão da Companhia e, se houver, derivativos a eles 
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referenciados, em todos os períodos previstos na regulamentação e legislação em 
vigor em que haja determinação de não negociação. 

 
7.5. As vedações previstas na Cláusula 7.3, itens (i) a (iv), alínea (a), deixarão de 
vigorar tão logo a Companhia divulgue o Fato Relevante ao mercado, salvo se a 
negociação com os valores mobiliários puder interferir nas condições dos referidos 
negócios, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria. 

 
7.6. A vedação prevista no item (i) da Cláusula 7.3 não se aplica na aquisição de 
ações que se encontrem em tesouraria, através de negociação privada, decorrente do 
exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de compra 
de ações aprovado em assembleia geral ou quando se tratar de outorga de ações a 
membros da Alta Administração, Colaboradores ou prestadores de serviços como 
parte de remuneração previamente aprovada em assembleia geral. 
 
7.7. As vedações previstas nos itens (i) a (iv) da Cláusula 7.2 não se aplicam às 
negociações realizadas pela própria Companhia, ou pelos acionistas controladores, 
diretos ou indiretos, membros da Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da 
Administração, de acordo com os procedimentos previstos na Cláusula 10 abaixo. 
 
7.8. Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do 
controle acionário respectivo, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o 
mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou 
parcial, fusão, transformação ou reorganização societária, e enquanto a operação não 
for tornada pública através da publicação de Fato Relevante, o conselho de 
administração da Companhia não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de 
ações de própria emissão. 
 
8. RESPONSABILIDADES 
 
8.1. Diretoria Estatutária: É dever da Diretoria Estatutária, além das demais 
obrigações previstas nesta Política, indicar as pessoas que deverão aderir formalmente 
à Política, conforme orientações do setor de relações com investidores.  
 
8.2. Companhia. É dever da Companhia, na pessoa do Diretor de Relações com 
Investidores, além das demais obrigações previstas nesta Política: 
 

i. comunicar formalmente os termos desta Política às pessoas sujeitas à ela, 
delas obtendo a respectiva adesão formal mediante a assinatura do Termo de 
Adesão (Anexo I), que deverá ser arquivado na sede da Companhia enquanto a 
pessoa com ela mantiver vínculo, e por 5 (cinco) anos, no mínimo, após o seu 
desligamento; e  

ii. manter em sua sede, à disposição da CVM, lista com relação atualizada das 
pessoas sujeitas à Política, bem como daquelas pessoas que violarem a 
presente Política, e respectivas qualificações, indicando cargo ou função, 
endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou 
no Cadastro de Pessoas Físicas.  

 
8.3. Setor de Relações com Investidores. É dever do setor de Relações com 
Investidores, além das demais obrigações previstas nesta Política:  
 

i. manter o controle da movimentação mensal de posição acionária realizada 
pelos acionistas controladores, membros da Alta Administração, membros dos 
Demais Órgãos da Administração e Colaboradores Relevantes;  

ii. envidar melhores esforços para efetuar controle da movimentação de valores 
mobiliários das pessoas sujeitas à Política;  

iii. reportar ao Comitê de Ética da Companhia os casos identificados de violação à 
Política; 
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iv. providenciar os Termos de Adesão dos acionistas controladores, membros da 
Alta Administração e membros dos Demais Órgãos da Administração e dos 
Colaboradores Relevantes e ser responsável pelo arquivamento e controle de 
tais adesões, mantendo-as arquivadas por, no mínimo, 5 (cinco) anos.  

 
8.4. Colaboradores Relevantes. É dever de todos os Colaboradores Relevantes, 
além das demais obrigações previstas nesta Política:  
 

i. assinar o Termo de Adesão previamente à negociação com valores mobiliários 
da Companhia, encaminhando ao setor de Relações com Investidores para 
devido arquivamento; e  

ii. zelar para que conste nos contratos da Companhia com fornecedores cláusula 
específica sobre negociação de valores mobiliários e confidencialidade de 
informações. 

 
8.5. Comitê de Ética. Cabe ao Comitê de Ética da Companhia o dever de analisar os 
casos de violação encaminhados pelo setor de Relações com Investidores ou 
recebidos através dos demais canais de contato disponibilizados pela Companhia, e 
deliberar sobre a necessidade de aplicação de medidas disciplinares de acordo com 
esta Política e demais Normas da Companhia, informando ao Diretor de Relações com 
Investidores para adoção das medidas necessárias.  
 
9.  PLANO INDIVIDUAL DE INVESTIMENTOS 
 
São elegíveis a ter plano individual de investimento as pessoas sujeitas a esta Política 
que tenham conhecimento de informações relativas a Ato ou Fato Relevante.  
 
O plano individual de investimentos é um contrato customizado para o seu respectivo 
beneficiário para permitir que sejam feitas negociações de ações de emissão da 
Companhia nos períodos a que se referem as Cláusulas 7.2 e 7.3, por beneficiários, 
realizada em conformidade com plano individual de investimento e desde que 
observados termos dos artigos 15 e 15-A da Instrução CVM n° 358/02, conforme 
alterada. 
 
10. EMPRÉSTIMO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA 
 
Ressalvadas eventuais alterações nos regulamentos aplicáveis e/ou a consolidação de 
entendimento diverso por parte da CVM e/ou a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a 
presente Política aplicar-se-á integralmente às operações de empréstimo com ações 
de emissão da Companhia que venham a ser realizadas por pessoas sujeitas à 
Política, as quais deverão ser registradas no Banco de Títulos BTC, provido pela B3 
por meio de sistema eletrônico, e observar os procedimentos estabelecidos pela B3, 
sendo vedada qualquer operação de empréstimo de ações fora do Banco de Títulos 
BTC, salvo se expressamente autorizado pelo Diretor de Relações com Investidores. 
 
11. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA  
 
O descumprimento desta Política sujeitará o infrator a sanções disciplinares, de acordo 
com as Normas da Companhia e as previstas neste item, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis: 
 

i. às pessoas sujeitas à presente Política serão aplicadas as sanções deliberadas 
pelo Comitê de Ética; 

ii. às pessoas sujeitas à presente Política serão aplicáveis as sanções de 
advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, conforme gravidade de 
infração e deliberação pelo Comitê de Ética;  

iii. a infração praticada por qualquer das pessoas sujeitas à presente Política 
caracterizará inadimplemento contratual, podendo a Companhia, sem qualquer 
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ônus, rescindir o respectivo contrato e exigir o pagamento da multa nele 
eventualmente estabelecida, sem prejuízo das perdas e danos. 

iv. quando a infração for grave, o Comitê de Ética, sem prejuízo das suas 
atribuições, encaminhará o caso para ciência do Conselho de Administração.  

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Termo de Adesão 
 
As pessoas sujeitas a esta Política deverão firmar Termo de Adesão, conforme modelo 
constante no Anexo I, o qual deverá ser arquivado na sede da Companhia enquanto 
as referidas pessoas com ela mantiverem vínculo, e por 5 (cinco) anos, no mínimo, 
após o seu desligamento. 
 
12.2. Treinamentos 
 
Deverão ocorrer treinamentos para o engajamento e conscientização das pessoas 
sujeitas a esta Política, no intuito de orientar o seu cumprimento. 
 
12.3. Aprovação e Vigência 
 
Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 02 de 
dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Esta Política somente poderá ser 
modificada por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sempre que 
referido órgão da administração entender necessário e/ou em decorrência de 
alterações legislativas e regulatórias ou de documentos de governança corporativa da 
Companhia. 
 

* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO VI 

 
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E USO DE INFORMAÇÕES  

DE ATO OU FATO RELEVANTE 
 
1. OBJETIVO  

 
Regular a divulgação e uso de informações de Ato ou Fato Relevante e assegurar aos 
investidores a disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, das 
informações necessárias para as suas decisões de investimento, assegurando a 
melhor simetria possível na disseminação das informações. 

 
2. APLICAÇÃO 

 
Esta Política aplica-se ao acionista controlador, aos membros da Alta Administração, 
incluindo aqueles que se afastarem da administração e dos demais órgãos da 
administração da Companhia durante o prazo de seis meses contados da data do 
afastamento, dos Demais Órgãos da Administração, Colaboradores Relevantes, 
terceiros contratados pela Companhia e pessoas que, em virtude de seu cargo, função 
ou posição nas sociedades controladoras, nas sociedades controladas ou nas 
sociedades coligadas, tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante da Companhia. 
 
3. REFERÊNCIA  

 
Para a elaboração deste documento foram utilizadas as seguintes referências: 

• Lei Federal nº 6404/76, conforme alterada 
• Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada 
• Regulamento do Novo Mercado da B3 
• Código de Conduta Ética da Companhia 
• Política de Negociação de Valores Mobiliários 

 
4. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Alta Administração: Conselho de administração, seus comitês e a diretoria 
estatutária da Companhia. 
Ato ou Fato Relevante: nos termos do artigo 155, § 1º, da Lei das Sociedades por 
Ações e do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, qualquer decisão de acionista 
controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da 
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, 
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 
que possa influir de modo ponderável:  

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles 
referenciados;  
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários;  
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles 
referenciados. 

 
Vários exemplos de Ato ou Fato Relevante são enumerados, de forma não exaustiva, 
no parágrafo único do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02. 
 
Em qualquer caso, os eventos relacionados com o Ato ou Fato Relevante devem ter a 
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sua materialidade analisada no contexto das atividades ordinárias e da dimensão da 
Companhia, bem como das informações anteriormente divulgadas, e não em abstrato, 
de modo a evitar a banalização das divulgações de Atos ou Fatos Relevantes em 
prejuízo da qualidade da análise, pelo mercado, das perspectivas da Companhia. 
 
Colaboradores: toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem como 
estagiários e jovens aprendizes. 
 
Colaboradores Relevantes: quem quer que, em virtude de cargo, função ou posição 
exercida na Companhia, nos acionistas controladores, nas coligadas, ou nas 
controladas, tenha conhecimento, ou possa vir a ter conhecimento, de Ato ou Fato 
Relevante sobre os negócios sociais da Companhia ainda não divulgado ao mercado, 
ou, ainda, relativa às demonstrações financeiras trimestrais e anuais da Companhia 
que ainda não tenham sido divulgadas ao mercado. 
 
Companhia: A Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta Administração da 
Companhia. 
 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, Procedimentos, Contratos 
de Trabalho entre outros. 
 
5. ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA 
 
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é a pessoa responsável pela 
execução e acompanhamento desta Política. 

 
6. RESPONSABILIDADES  

 
6.1. Diretoria de Relações com Investidores. É dever do Diretor de Relações com 
Investidores, nos termos da Instrução CVM n° 358/02, além das demais obrigações 
previstas nesta Política: 

i. enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na 
rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade 
do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da 
Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer Ato ou Fato Relevante 
ocorrido ou relacionado aos seus negócios; 

ii. zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os 
mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação, assim 
como ao público investidor em geral. 

iii. divulgar simultaneamente ao mercado Ato ou Fato Relevante por meio (i) da 
página na rede mundial de computadores do portal de 
notícias http://www.valor.com.br/fatosrelevantes, (ii) da página na rede mundial 
de computadores da Companhia www.irani.com.br/ri, e (iii) do sistema de envio 
de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema IPE).  

 
6.2. Companhia. É dever da Companhia, na pessoa do Diretor de Relações com 
Investidores, além das demais obrigações previstas nesta Política, manter em sua 
sede, à disposição da CVM, lista com relação atualizada das pessoas sujeitas à 
Política, bem como daquelas pessoas que violarem a presente Política, e respectivas 
qualificações, indicando cargo ou função, endereço e número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas.  
 

http://www.valor.com.br/fatosrelevantes
http://www.irani.com.br/ri
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6.3. Comitê de Ética. Cabe ao Comitê de Ética da Companhia o dever de analisar os 
casos de violação encaminhados pelo setor de relações com investidores ou recebidos 
através dos demais canais de contato disponibilizados pela Companhia, e deliberar 
sobre a necessidade de aplicação de medidas disciplinares de acordo com esta 
Política e demais Normas da Companhia, informando ao Diretor de Relações com 
Investidores para adoção das medidas necessárias.  
 
7. DIRETRIZES 

 
7.1.  É vedado o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores 
mobiliários pelas pessoas sujeitas a esta Política, em proveito próprio ou de terceiros, 
em detrimento dos investidores em geral, do mercado e da própria Companhia. 
 
7.2.  Sempre que for veiculado Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de 
comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de 
classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou exterior, o Ato 
ou Fato Relevante será divulgado pela Companhia na forma prevista na Cláusula 6.1, 
item III. 
 
7.3.  A comunicação do Ato ou Fato Relevante será feita imediatamente por meio de 
documento escrito com a descrição detalhada dos atos e/ou fatos ocorridos, indicando, 
sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos. 
 
7.4.  As pessoas sujeitas a esta Política deverão comunicar qualquer Ato ou Fato 
Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que 
promoverá sua divulgação. 
 
7.5.  As pessoas sujeitas a esta Política ficam obrigadas a, diretamente ou através do 
Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o Ato ou Fato Relevante 
que tenham conhecimento pessoal e constatem a omissão do Diretor de Relações 
com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, ou 
ainda, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica 
na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da 
Companhia ou a eles referenciados. Somente se eximirão de responsabilidade caso 
comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM. 
 
7.6.  A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ocorrer, sempre que possível, 
antes do início ou após o encerramento dos negócios na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”) e, conforme aplicável, nas demais bolsas de valores e entidades do 
mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da 
Companhia sejam admitidos à negociação. 
 
7.7.  Caso os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam ou venham a ser 
admitidos à negociação simultânea em mercados de diferentes países, a divulgação 
do Ato ou Fato Relevante deverá ser feita, sempre que possível, antes do início ou 
após o encerramento dos negócios em ambos os países, prevalecendo, no caso de 
incompatibilidade, o horário de funcionamento do mercado brasileiro. 
 
7.8.  Caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra durante o 
horário de negociação, o Diretor de Relações com Investidores poderá, sempre 
simultaneamente às bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado, 
nacionais e estrangeiras, em que os valores mobiliários de emissão da Companhia 
sejam admitidos à negociação,  solicitara suspensão da negociação dos valores 
mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, pelo tempo necessário 
à adequada disseminação de Ato ou Fato Relevante, observados os procedimentos 
previstos nos regulamentos editados pelas bolsas de valores e entidades do mercado 
de balcão organizado. 
 



 

 

35 

 

7.9.  Dever de Sigilo. As pessoas sujeitas à presente Política que tenham acesso à  
Ato ou Fato Relevante ou, ainda, qualquer outra pessoa que, em virtude de seu cargo, 
função ou posição, tenha acesso a Ato ou Fato Relevante, terão o dever de: (i) 
guardar sigilo das informações relativas a Ato ou Fato Relevante às quais tenham 
acesso privilegiado até sua divulgação ao mercado; e (ii) zelar para que 
Colaboradores e terceiros também o façam, respondendo solidariamente com estes na 
hipótese de descumprimento do dever de sigilo. Sempre que houver dúvida a respeito 
da relevância acerca de Ato ou Fato Relevante, deve-se entrar em contato com o 
Diretor de Relações com Investidores da Companhia a fim de se esclarecer a referida 
dúvida. 
 
8. EXCEÇÃO AO DEVER DE DIVULGAÇÃO IMEDIATA DO FATO RELEVANTE  

 
8.1. O Ato ou Fato Relevante pode, excepcionalmente, deixar de ser divulgado se os 
acionistas controladores ou membros da Alta Administração entenderem que sua 
revelação porá em risco interesse legítimo da Companhia, conforme previsto no artigo 
6º da Resolução 358/02 da CVM. 

 
9. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA  
 
O descumprimento desta Política sujeitará o infrator a sanções disciplinares, de acordo 
com as Normas da Companhia e as previstas neste item, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis: 
 

i. às pessoas sujeitas à presente Política serão aplicadas as sanções deliberadas 
pelo Comitê de Ética; 

ii. às pessoas sujeitas à presente Política serão aplicáveis as sanções de 
advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, conforme gravidade de 
infração e deliberação pelo Comitê de Ética;  

iii. a infração praticada por qualquer das pessoas sujeitas à presente Política 
caracterizará inadimplemento contratual, podendo a Companhia, sem qualquer 
ônus, rescindir o respectivo contrato e exigir o pagamento da multa nele 
eventualmente estabelecida, sem prejuízo das perdas e danos. 

iv. quando a infração for grave, o Comitê de Ética, sem prejuízo das suas 
atribuições, encaminhará o caso para ciência do Conselho de Administração.  

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Termo de Adesão 
 
As pessoas sujeitas à Política deverão firmar Termo de Adesão à esta Política, 
conforme modelo constante no seu Anexo I, o qual deverá ser arquivado na sede da 
Companhia enquanto as referidas pessoas com ela mantiverem vínculo, e por 5 
(cinco) anos, no mínimo, após o seu desligamento. 

 
10.2. Treinamentos 

 
Deverão ocorrer treinamentos para o engajamento e conscientização das pessoas 
sujeitas a esta Política, no intuito de orientar ao cumprimento das diretrizes. 

 
10.3. Aprovação e Vigência 

 
Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 02 de 
dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Esta Política somente poderá ser 
modificada por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sempre que 
referido órgão da administração entender necessário e/ou em decorrência de 
alterações legislativas e regulatórias ou de documentos de governança corporativa da 
Companhia. 

* * * 
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ANEXO I DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E USO DE INFORMAÇÕES  
DE ATO OU FATO RELEVANTE DA IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 

 
TERMO DE ADESÃO 

 
Eu, (NOME COMPLETO E QUALIFICAÇÃO), (FUNÇÃO OU CARGO), declaro que 
tomei conhecimento dos termos e condições da Política de Divulgação e Uso de 
Informações de Ato ou Fato Relevante da Irani Papel e Embalagem S.A., conforme 
observância da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada e aprovada por seu 
Conselho de Administração em 02 de dezembro de 2020 e por meio deste, 
formalizo a minha adesão à mencionada Política, comprometendo-me a cumprir 
todos os seus termos e condições.  
 
Declaro, ainda, ter conhecimento de que em caso de descumprimento de tal 
Política estarei sujeito a sanções disciplinares, de acordo com as normas e Políticas 
internas da Irani Papel e Embalagem S.A., sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis.  
 

(Local e Data), 
 

_____________________ 
(Nome e Assinatura) 

 
* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO VII 

 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 
OBJETIVO 

 
1. Este Regimento Interno do Conselho do Administração estabelece as regras e 
normas gerais sobre o funcionamento, a estrutura, a organização, as atribuições e as 
responsabilidades do Conselho de Administração da Irani Papel e Embalagem S.A., 
com o propósito de auxiliá-lo no desempenho de suas funções, nos termos da Lei nº 
6.404/76, dos regulamentos emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários, pela B3 
e Estatuto Social da Companhia.  
 

CAPÍTULO II 
TERMOS E DEFINIÇÕES 

 
Alta Administração: Conselho de administração, seus comitês e a diretoria 
estatutária da Companhia. 
Colaboradores: toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem como 
estagiários e jovens aprendizes. 
Companhia: A Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração, Colaboradores e/ou membros dos Demais Órgãos da Administração, 
no exercício de suas funções, visando interesse próprio, de algum familiar ou de 
terceiro a eles relacionados, possa(m) ter afetada sua capacidade de julgamento 
isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar e/ou tomar decisões 
motivadas por interesses particulares, distintos e/ou em detrimento dos interesses da 
Companhia. 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta Administração da 
Companhia. 
 

CAPÍTULO III - COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

  
2.  Conforme previsto no Estatuto Social, o Conselho de Administração será composto 
por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela 
Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.  
  
2.1. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) membros ou 
20% (vinte por cento) dos membros, o que for maior, deverão ser conselheiros 
independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a 
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros 
independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também 
considerado(s) como independente(s) o(s) membro(s) do Conselho de Administração 
eleito(s) mediante a faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, 
na hipótese de haver acionista controlador. 
 
2.1.1. O Conselho de Administração incluirá, na proposta da administração referente 
à Assembleia Geral para eleição dos conselheiros, sua manifestação contemplando: (i) 
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a aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração à 
“Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês e da 
Diretoria Estatutária” da Companhia; e (ii) na indicação de conselheiro independente, 
as razões que atestam seu enquadramento em relação aos critérios de independência, 
à luz do disposto no Regulamento do Novo Mercado e na declaração encaminhada 
pelo indicado ao  Conselho de Administração. 
 
2.2. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no item 2.1., 
resultar número fracionário de conselheiros, a Companhia deve proceder ao 
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. 
 
2.3. Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou 
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. 
 
2.4. Os membros do Conselho de Administração da Companhia deverão atender aos 
seguintes requisitos: 

I. integridade pessoal; 
II. reputação ilibada, conforme estabelecido pelo § 3º do Artigo 147 da Lei n.º 

6.404/76; 
III. ausência de Conflitos de Interesses com a Companhia; 
IV. disponibilidade de tempo; 
V. motivação para o exercício da função; 

VI. complementariedade de competência com os demais membros do Conselho de 
Administração; e 

VII. alinhamento com os valores da Companhia. 
 

2.5. É desejável que, além dos requisitos previstos no item anterior, o Conselho de 
Administração busque, em sua composição, a diversidade de experiências e 
conhecimentos, compostos dos seguintes critérios: 

I. experiência como executivo(a); 
II. conhecimentos específicos da indústria e do negócio da Companhia; 

III. visão estratégica; 
IV. conhecimentos contábeis, econômicos e financeiros; 
V. conhecimentos de inovação; 

VI. conhecimentos do mercado de capitais e relação com investidores; 
VII. conhecimentos jurídicos; 

VIII. experiência na gestão de pessoas; 
IX. conhecimento das melhores práticas de governança corporativa; 
X. experiência na gestão de riscos e práticas de compliance; 

XI. relacionamento com clientes e com o mercado de atividade da Companhia; e 
XII. conhecimentos de sustentabilidade. 

 
3.  A Assembleia Geral elegerá, dentre os Conselheiros eleitos, aqueles que irão 
ocupar a Presidência e a Vice-Presidência do Conselho.  
 
3.1. No caso de impedimento temporário do Presidente, assumirá a Presidência do 
Conselho de Administração o Vice-Presidente. Na hipótese de impedimento temporário 
superior a 60 (sessenta) dias ou vacância do cargo de Presidente do Conselho de 
Administração, deverá ser convocada uma Assembleia Geral para eleição de novo 
Presidente do Conselho de Administração dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à 
verificação de qualquer uma dessas hipóteses. 
 
3.2. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho de Administração escolherá um 
de seus membros para substituí-lo, com mandato até a Assembleia Geral seguinte. 
 
3.3. Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, em caso de vacância de qualquer 
cargo no Conselho de Administração, os Conselheiros remanescentes poderão 
designar um substituto que irá servir até a próxima Assembleia Geral. Se ocorrer a 



 

39 

 

vacância da maioria dos cargos, convocar-se-á de imediato a Assembleia Geral para 
proceder-se a eleição de novos membros, os quais completarão o mandato dos 
substituídos. 
 
3.4. Competirá ao Presidente ou ao Vice-Presidente, este no caso de ausência ou 
impedimento do primeiro, convocar e presidir as reuniões do Conselho de 
Administração, as quais se instalarão e funcionarão, validamente, com a presença de, 
no mínimo, metade de seus membros, incluído necessariamente o Presidente, quando 
este não estiver ausente ou impedido. A convocação deverá ser enviada com pelo 
menos 3 (três) dias de antecedência, por carta protocolada ou outros meios escritos, 
com breve descrição da ordem do dia, considerando-se regularmente convocada 
aquelas reuniões em que estiverem presentes todos os Conselheiros, 
independentemente das formalidades de convocação. 
 
3.5. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de 
votos dos Conselheiros presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate, e 
deverão sempre constar de atas lavradas em livro próprio. As atas que contiverem 
deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser arquivadas no 
registro do comércio e posteriormente publicadas.  
 
3.6.  Cada um dos membros do Conselho, ao firmar o termo de posse nos termos da 
legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo, mas sem limitação, o Regulamento 
do Novo Mercado, deverá apresentar à Companhia os seguintes documentos: 

I. cópia da carteira de identidade; 
II. cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

III. declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 
1o do art.147 da Lei nº 6.404/76; 

IV. declaração de que não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação 
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne 
inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como 
estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; 

V. declaração, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer o 
comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de 
condenação criminal; 

VI. declaração de que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 
3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; 

VII. declaração de que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada 
concorrente direta da Companhia, e não tem, nem representa, interesse 
conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 
da Lei nº 6.404/76; 

VIII. declaração acerca do número de ações, bônus de subscrição, opções de 
compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da 
Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja 
titular; 

IX. declaração de que não sofreu quaisquer condenações transitado em julgado (a) 
criminal; (b) em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou 
(c) na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional ou comercial; 

X. declaração de que é ou não considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, 
nos termos da regulamentação aplicável; e 

XI. declaração de sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 33 do 
Estatuto Social da Companhia. 

 
4. Ressalvada a hipótese de Conflito de Interesses, conforme disposição nas 
Cláusulas 18 a 22, adiante, todas as informações e documentos somente serão 
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fornecidos ou disponibilizados a todos os Conselheiros, não podendo qualquer 
Conselheiro ou grupo de Conselheiros dispor de informação não disponível aos 
demais, assim como fazer contatos diretos com a Companhia, seus Diretores ou 
Colaboradores para pedir informações e/ou documentos, ressalvado o disposto na 
Cláusula 15 a seguir. 
 
5. As reuniões ordinárias do Conselho de Administração ocorrerão, mensalmente, e 
as reuniões extraordinárias ocorrerão a qualquer tempo, de acordo com as 
necessidades previstas no Estatuto Social ou quando necessário aos interesses 
sociais, por meio de convocação do Presidente do Conselho de Administração ou do 
Vice-Presidente, este no caso de ausência ou impedimento do primeiro. 
 
5.1. É vedada deliberação sobre matérias não constantes da convocação, excetuando-
se os casos de extrema urgência, assim considerados pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou por decisão da maioria dos presentes.  
 
5.2. As reuniões do Conselho de Administração realizar-se-ão na sede da Companhia 
ou no local designado pelo aviso de convocação, podendo, ainda, ser realizadas por 
conferência telefônica ou vídeoconferência, ou qualquer outro meio tecnológico que 
permita conectar simultaneamente localidades diferentes. 
 
5.3. O membro eventualmente dissidente registrará seu voto na Ata de Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia que der ensejo ao voto diverge. 
 
5.4. Os Diretores ou Colaboradores da Companhia poderão assistir as reuniões do 
Conselho de Administração sempre que convocados, sem que tenham direito a voto 
nas matérias submetidas à deliberação. 
 
6. Qualquer reunião do Conselho de Administração poderá ter caráter sigiloso, no 
todo ou em parte, se, a critério do Presidente, houver assunto cuja natureza assim o 
aconselhe, inclusive, no que respeita à divulgação das decisões tomadas, devendo, os 
Conselheiros, respeitarem as regras de sigilo previstas no aritgo 23 deste Regimento. 
 
7. Deverão ser disponibilizados aos membros do Conselho, pelo seu Presidente, 
junto com a convocação prevista na Cláusula 3.4 acima, relatórios que contenham as 
informações necessárias para adequada avaliação e deliberação relativas às questões 
constantes na pauta da reunião. 
 
8. As informações contidas nos relatórios serão estritamente confidenciais, de 
propriedade exclusiva da Companhia, e serão destinadas aos integrantes de seu 
Conselho de Administração, de modo a permitir-lhes a tomada de decisão acerca do 
objeto a que se referem, não podendo, por isso mesmo, ser reveladas a terceiros ou 
utilizadas para qualquer outro fim. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
9. Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas na Lei nº 
6.404/76, nos demais normativos aplicáveis à Companhia, e no Estatuto Social: 

a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
b) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, 

observado o disposto neste Estatuto; 
c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e 

papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em 
via de celebração, e quaisquer outros atos; 

d) Convocar anualmente a Assembleia Geral Ordinária, e a Extraordinária, 
quando julgar conveniente; 

e) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 
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f) Escolher e destituir os auditores independentes; 
g) Deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia, para 

cancelamento, permanência em tesouraria ou posterior alienação, bem como 
sobre a alienação de ações em tesouraria ou sua destinação para plano de 
opção de compra de ações (stock option) aprovado pela Assembleia Geral; 

h) Deliberar sobre a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
i) Deliberar sobre a emissão de novas ações, nos termos previstos no Artigo 7º; 
j) Deliberar sobre a distribuição, entre os Administradores da Companhia, da 

remuneração global que lhes tiver sido fixada pela Assembleia Geral; 
k) Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição ou debêntures 

conversíveis em ações, até o limite do capital autorizado, fixando-lhes as 
respectivas condições; 

l) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações; 

m) Deliberar e autorizar a emissão, recompra, amortização e/ou resgate de 
ações, debêntures não conversíveis em ações, cédulas pignoratícias e 
hipotecárias, notas promissórias e quaisquer outros títulos ou valores 
mobiliários, para colocação pública; 

n) Aprovar os planos orçamentários anuais de negócios da Companhia e de 
suas controladas; 

o) Aprovar o processo e procedimentos de gestão interna da Companhia e suas 
controladas; 

p) Aprovar quaisquer operações, financiamentos e acordos que impliquem 
oneração de bens e direitos da Companhia, se não previstos no plano 
orçamentário anual de negócios; 

q) Aprovar a alienação, cessão de uso, locação, arrendamento ou gravame de 
qualquer ativo da Companhia, não previstos no plano orçamentário anual de 
negócios, e que represente, em uma única operação ou em operações 
sucessivas no curso de um mesmo exercício social, valor igual ou superior a 
1% (um por cento) do ativo imobilizado; 

r) Aprovar a celebração de contratos ou acordos, bem como a realização de 
qualquer pagamento, dispêndio ou investimento não previstos no plano 
orçamentário anual de negócios da Companhia e que represente, em uma 
única operação ou em operações sucessivas no curso de um mesmo 
exercício social, valor igual ou superior a 1% (um por cento) do ativo 
imobilizado; 

s) Deliberar sobre a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a 
obrigações próprias previstas no plano orçamentário anual da Companhia e 
que represente, em uma única operação ou em operações sucessivas no 
curso de um mesmo exercício social, valor igual ou superior a 20% (vinte por 
cento) do ativo imobilizado; 

t) Aprovar a celebração de quaisquer contratos: (a) entre a Companhia e o 
Acionista Controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como, com 
Companhias nas quais o Acionista Controlador tenha influência significativa, 
nos termos previstos na Lei 6.404/76; e (b) entre a Companhia e qualquer de 
seus acionistas titulares de participação maior ou igual a 5% (cinco por cento) 
do capital social; e (c) entre a Companhia e seus administradores ou membros 
do Conselho Fiscal; 

u) Formular e aprovar o voto a ser proferido pela Companhia nas Assembleias 
Gerais de Companhias nas quais a Companhia detenha participação; 

v) Criar comitês e comissões, permanentes ou temporários,  com o objetivo de 
dar apoio ao Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger 
seus membros e fixar a sua remuneração;  

w) Elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação 
de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as 
ações de emissão da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo 
Mercado; e 
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x) Exercer outras atribuições previstas neste Estatuto e deliberar sobre qualquer 
matéria não prevista neste Estatuto Social, respeitadas as matérias de 
competência privativa de outros órgãos da Companhia, notadamente a 
Assembleia Geral. 

 
CAPÍTULO V 

DOS COMITÊS DE ASSESSORAMENTO 
 
10. Conforme facultado pelo item “v”, do  Artigo 12, do Estatuto Social da 
Companhia, o Conselho de Administração poderá, quando julgar necessário, criar 
comitês e comissões, permanentes ou temporários, bem como eleger seus membros, 
com o objetivo de dar apoio ao Conselho de Administração, que funcionarão em tempo 
parcial ou integral, com atribuições específicas de assessoramento e instrução 
relativamente aos assuntos para os quais hajam sido constituídos, respeitado o 
previsto no Estatuto Social da Companhia, neste Regimento Interno e na Política de 
Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria 
Estatutária. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
11. O Presidente do Conselho de Administração tem as seguintes atribuições, sem 
prejuízo de outras que lhe forem conferidas por lei: 

a) assegurar a integridade e evolução da visão, missão, valores, crenças, 
princípios, cultura, estratégias, diretrizes, sobretudo de sustentabilidade, bem 
como acompanhar a sua correta e oportuna operacionalização pela 
administração da Companhia; 

b) assegurar a eficácia e o bom desempenho do Conselho de Administração; 
c) assegurar a eficácia do sistema de acompanhamento e avaliação, por parte 

do Conselho Administração da Companhia, do próprio Conselho, dos 
Comitês, da Diretoria e, individualmente, dos membros de cada um destes 
órgãos;  

d) compatibilizar as atividades do Conselho de Administração com os interesses 
da Companhia, dos seus acionistas e das demais partes interessadas; 

e) coordenar as atividades dos demais conselheiros; 
f) presidir as reuniões do Conselho de Administração e das Assembleias 

Gerais, nos termos dos Artigos 11 e 19 do Estatuto Social da Companhia; 
g) assegurar o cumprimento do Regimento Interno do Conselho de 

Administração a ser elaborado e aprovado por referido órgão de 
administração. 

 
CAPÍTULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS DIRETORES 
 
12. O poder de fiscalizar exercer-se-á de forma colegiada, devendo todas as 
solicitações de informações, incluindo, sem limitações, solicitações de documentos, 
livros, papéis, apresentações de Diretores ou Colaboradores da Companhia, ou pedido 
de informações e/ou esclarecimentos endereçados aos auditores independentes da 
Companhia, ser encaminhadas por intermédio do Presidente. 
 

CAPÍTULO  VIII 
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS 

 
13. É dever dos Conselheiros zelar pelas boas práticas de governança  da 
Companhia, bem como garantir a disponibilidade de tempo suficiente para o estudo 
das matérias constantes da ordem do dia e o comparecimento às reuniões do 
Conselho de Administração previamente preparado, com o exame dos documentos 
disponibilizados e delas participar ativa e diligentemente. Na impossibilidade de 



 

43 

 

participação por qualquer dos Conselheiros, o Presidente do Conselho deverá ser 
informado e o substituto deverá ser convocado. 
 
14. É recomendável que os Conselheiros participem em não mais de 4 (quatro) 
conselhos de administração de companhias de capital aberto relevantes. 
 
14.1. Para fins da Cláusula 14, não será considerado o exercício da função de membro 
de conselho de administração em entidades filantrópicas, clubes ou associações, que 
deverão, de todo modo, constar das informações cadastrais do Conselheiro. 
 
15. O Conselheiro exercerá as atribuições que a lei e o Estatuto Social lhe conferirem 
para lograr os fins e no interesse da Companhia, com observância estrita do que se 
contém neste Regimento Interno, atuando sempre com independência em relação ao 
acionista ou grupo acionário que o tenha eleito para o cargo. Uma vez eleito, o 
Conselheiro deverá agir exclusivamente no sentido de lograr os fins e interesse da 
Companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da 
Companhia. 
 
16. Os Conselheiros empregarão, no exercício de suas funções, o cuidado e a 
diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus 
próprios negócios. 
 
17. É vedado aos Conselheiros intervir em operações nas quais tenham interesse 
conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que a este respeito 
tomarem os demais administradores. O Conselheiro deverá declarar-se em situação de 
Conflito de Interesse quando considerar que eventual decisão do Conselho sobre um 
assunto em pauta para votação possa resultar em benefício próprio, de algum familiar 
ou de terceiro a ele relacionado, em detrimento dos interesses da Companhia. 
 
18. O Conselheiro que se considere em situação de Conflito de Interesse com a 
Companhia deverá declarar-se impedido na reunião de Conselho ou notificar o 
Presidente do Conselho, cumprindo-lhe cientificá-lo do seu impedimento e fazer 
consignar em ata de reunião do Conselho a natureza e extensão do seu interesse. 
 
19. O Conselheiro em situação de Conflito de Interesses, após declarar-se impedido, 
não poderá participar da discussão, nem votar na matéria na qual tiver Conflito de 
Interesses, devendo ausentar-se do recinto da reunião quando o Conselho for discutir 
tal matéria. 
 
20. Sem prejuízo do disposto nos artigos 117, § 1º, f e 156, § 1º da Lei nº 6.404/76, 
para contratações de prestadores de serviços ou de fornecedores de produtos, quando 
houver a possibilidade de participação de acionistas controladores ou pessoas a eles 
ligadas, ou também relacionadas aos administradores da Companhia, o processo de 
contratação deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, atendendo os 
requisitos da Política de Transação com Partes Relacionadas.  
 
20.1. A fim de assegurar aos membros do Conselho o necessário suporte técnico, o 
mesmo poderá contar com a assessoria de profissionais contratados pela Companhia, 
com a aprovação do Conselho de Administração, compreendendo, pelo menos, um 
especialista no assunto objeto de contratação, além de outras modalidades de 
assessoria que venham a ser consideradas necessárias. 
 
20.2. Além do referido suporte técnico, o Conselho poderá contar com suporte jurídico 
para a análise de contratos e documentos jurídicos, em especial aqueles a serem 
submetidos à aprovação final do Conselho de Administração. 
 
20.3. Em caso de participação de acionistas controladores e/ou pessoas ligadas a eles 
no processo de contratação, o representante deste acionista ficará impedido de 



 

44 

 

participar do processo de contratação, não terá acesso às informações levantadas pelo 
Conselho e não participará de qualquer reunião sobre tal contratação. 
 
21. As informações enviadas ao Conselho de Administração pela Companhia ou por 
terceiros, relativas à matéria na qual determinado Conselheiro declare-se em situação 
de Conflito de Interesses, não serão enviadas a tal Conselheiro, bem como não lhe 
será dado acesso a tais informações pelos demais Conselheiros. 
 
22. Independentemente da notificação de que cuida a Cláusula 18, sempre que 
identificar situação que possa configurar Conflito de Interesses de determinado 
Conselheiro com relação a alguma matéria a ser deliberada pelo Conselho, o 
Presidente notificará tal Conselheiro para que esse, no prazo que lhe for assinalado, 
manifeste-se a esse respeito, com vistas ao disposto nas Cláusulas 18 a 22. 
 
23. Nos termos da Lei nº 6.404/76, os Conselheiros têm dever de lealdade para com 
a Companhia, não podendo divulgar a terceiros informações sobre os negócios da 
mesma, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação relevante, privilegiada ou 
estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como zelar para que 
terceiros a ela não tenham acesso, sendo-lhe proibido valer-se da informação para 
obter, para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem. 
 
23.1 Para efeitos do disposto no caput desta cláusula, considera-se: 

a) privilegiada: qualquer informação fornecida a uma determinada pessoa ou 
grupo antes de sua divulgação pública; 

b) relevante: qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de 
administração da Companhia ou qualquer outro ato ou  fato  ocorrido nos seus 
negócios que possa influir de modo ponderável (a) na cotação dos valores 
mobiliários de sua emissão; ou (b) na decisão dos investidores em negociar 
com aqueles valores mobiliários; ou (c) na determinação de os investidores 
exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores 
mobiliários emitidos pela Companhia; e 

c) estratégica: qualquer informação que possa conferir à Companhia um ganho ou 
vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e que, devido à sua 
importância, deve ser mantida sob sigilo. 

 
24. Sempre que solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração, os 
Conselheiros deverão devolver quaisquer documentos obtidos na qualidade de 
membros do Conselho de Administração, deles não podendo reter qualquer cópia, 
registro ou anotação. 
 
25. É vedado aos Conselheiros aproveitar, para si ou para outrem, ou permitir que 
terceiro(s) aproveite(m), oportunidades de que tenha conhecimento em virtude de sua 
posição de administrador da Companhia, mesmo quando a Companhia não tiver 
interesse ou não puder aproveitá-la, incluindo, sem limitações, adquirir ou alienar bens 
ou direitos; contatar clientes ou fornecedores da Companhia; aproveitar qualquer 
negócio que tenha sido oferecido à Companhia ou que a Companhia tenha avaliado; 
contratar serviços, adquirir ativos ou explorar atividades dos quais teve oportunidade 
de avaliar na qualidade de Conselheiro. 
 
26. O Conselheiro que, após eleito, vier a exercer atividade que concorra 
diretamente com atividades da Companhia, ou a ocupar cargo em sociedade que seja 
concorrente direta da Companhia, comunicará tal fato ao Presidente do Conselho e à 
Companhia (na pessoa de seu Diretor Presidente) e colocará seu mandato à 
disposição do Conselho, ficando impedido de participar de quaisquer reuniões daquele 
órgão ou de praticar quaisquer atos na qualidade de Conselheiro, até que a 
Assembléia Geral da Companhia venha a deliberar a respeito, na forma do artigo 147, 
§ 3º, da Lei nº 6.404/76. 
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27. O Conselheiro manterá a Companhia e os demais Conselheiros informados da 
quantidade de ações, bônus de subscrição, opção de compra de ações e debêntures 
conversíveis em ações de emissão da Companhia que possuir. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
28. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração, em 02 de dezembro de 2020 e revoga quaisquer normas e 
procedimentos em contrário. 
 
29. Uma vez aprovado este Regimento, ele será observado imediatamente pela 
Companhia, pelos membros da Alta Administração, bem como pelos membros dos 
Demais Órgãos da Administração, somente podendo ser alterado mediante o voto 
favorável da maioria dos membros do Conselho. 

 
* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO VIII 

 
REGIMENTO INTERNO DO  COMITÊ DE ESTRATÉGIA 

 
CAPÍTULO I 

DO COMITÊ DE ESTRATÉGIA  
 
O Comitê de Estratégia, ou Comitê, é um órgão não estatutário de assessoramento 
vinculado ao Conselho de Administração da Irani Papel e Embalagem S.A. e com 
autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de 
Administração, destinado a cobrir despesas com seu funcionamento.  
 
1. As deliberações do Comitê serão tomadas pela maioria de seus membros 
presentes às reuniões, reportando-se ao Conselho de Administração algum voto 
dissidente, tendo o Coordenador do Comitê o voto de minerva em caso de empate. 
Por ser um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, as deliberações 
do Comitê constituem-se em recomendações ao referido órgão.  
 
2. O Comitê tem por finalidade a prestação de assessoria técnica ao Conselho de 
Administração para o fiel desempenho de suas atividades, observadas as limitações 
impostas pela Lei nº 6.404/76, pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Estatuto 
Social, por este Regimento e pelas normas expedidas pelos órgãos reguladores do 
mercado de capitais e bolsas de valores em que estejam listados os valores 
mobiliários da Companhia. 
 
3. O Comitê reporta-se exclusivamente ao Conselho de Administração por meio de 
seu Coordenador, não possuindo relação ou vinculação de qualquer espécie com os 
demais órgãos da Companhia. 
 
4. Ressalvadas as atribuições dispostas neste Regimento, as atividades do Comitê 
estarão restritas às operações da Companhia, suas controladas e subsidiárias, não se 
estendendo às demais sociedades integrantes do Grupo Econômico. 
 

CAPÍTULO II 
TERMOS E DEFINIÇÕES 

 
Alta Administração: Conselho de Administração, seus comitês e a diretoria 
estatutária da Companhia. 
 
Colaboradores: Toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem 
como estagiários e jovens aprendizes. 
 
Companhia: a Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração, Colaboradores e/ou membros dos Demais Órgãos da Administração, 
no exercício de suas funções, visando interesse próprio, de algum familiar ou de 
terceiro a eles relacionados, possa(m) ter afetada sua capacidade de julgamento 
isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar e/ou tomar decisões 
motivadas por interesses particulares, distintos e/ou em detrimento dos interesses da 
Companhia. 
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Conselheiro Independente: o conselheiro que atende aos critérios de independência 
do Regulamento do Novo Mercado. 
 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta Administração da 
Companhia. 
 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, Procedimentos, Contratos 
de Trabalho entre outros. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITÊ 

 
5. O Comitê funcionará em caráter permanente, reportando-se ao Conselho de 
Administração e será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 
membros, indicados pelo Conselho de Administração, de modo que: (i) pelo menos 1 
(um) de seus membros seja membro independente do Conselho de Administração. 
 
5.1. Para que se cumpra os requisitos de Conselheiro Independente, o membro do 
Comitê deverá atender aos critérios de independência previstos no Art. 16 do 
Regulamento do Novo Mercado.  
 
5.2. É vedada a participação, como membros do Comitê, dos diretores da 
Companhia, de diretores de suas controladas, de seu acionista controlador, de 
coligadas ou sociedades sob controle comum. 
 
5.3. Entre os membros do Comitê de Estratégia, será indicado um Coordenador, pelo 
Conselho de Administação, que exercerá as atribuições estabelecidas neste 
Regimento, na regulamentação aplicável e outras que lhe venham a ser fixadas pelo 
Comitê de Estratégia. 
 
5.3.1. O Comitê de Estratégia será assessorado por um(a) Secretário(a), dos quadros 
da Companhia, que não será membro e não terá direito a voto. 
 
5.4. O mandato dos membros do Comitê de Estratégia será de 2 (dois) anos, 
reelegíveis por igual período, coincidindo com o início e término dos mandatos dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Comitê de 
Estratégia estarão limitados ao período máximo de 10 (dez) anos no exercício do 
cargo. 
 
5.4.1. Tendo exercido mandato por qualquer período, os membros do Comitê de 
Estratégia só poderão voltar a integrar tal órgão após decorridos, no mínimo, 3 (três) 
anos do final do mandato. 
 
5.5. Aos membros do Comitê de Estratégia é vedado o recebimento, direto ou 
indireto, de qualquer remuneração por parte da Companhia ou de suas subsidiárias, 
controladas e coligadas consolidadas, em decorrência de contratações para prestação 
de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, 
excetuados (i) a remuneração auferida pelo exercício da função de membro do 
Conselho de Administração no montante fixado pelo Conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) montantes fixos decorrentes de planos de aposentadoria por 
serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade da 
prestação de serviços. 
 
5.5.1. O Conselho de Administração definirá a remuneração dos membros do 
Comitê de Estratégia, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas de seu 
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funcionamento. 
 
6. O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa 
das atividades do Comitê de Estratégia, competindo-lhe, com o auxílio do(a) 
Secretário(a), a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das 
agendas, das atas das reuniões e das informações necessárias para a discussão das 
matérias constantes da ordem do dia. O Coordenador será responsável, ainda, pelo 
encaminhamento das recomendações do Comitê de Estratégia ao Presidente do 
Conselho de Administração. 
 
6.1. O Coordenador do Comitê de Estratégia, acompanhado de outros membros do 
Comitê, deve (i) reunir-se com o Conselho de Administração, no mínimo, 
trimestralmente. 
 
6.2. Ainda, o Coordenador é responsável por: 

I. estabelecer pautas de discussão, organizar as reuniões e garantir que a 
agenda seja cumprida; 

II. dar o tom das reuniões, mostrando-se independente, crítico, engajado e 
bem informado; 

III. manter o foco e o engajamento do grupo; 
IV. certificar-se de que os participantes do Comitê dispõem da documentação 

necessária para as discussões; 
V. certificar-se de que o Comitê tenha recursos para atuar de forma eficiente; 
VI. envolver-se profundamente nas discussões com a gestão; e 

VII. liderar o processo de revisão do Regimento Interno deste Comitê, que deve 
ser periódico, e promover melhorias contínuas, utilizando-se de ferramentas 
como o treinamento e as avaliações de desempenho individuais e do grupo. 

 
7. O(a) Secretário(a) do Comitê de Auditoria comparecerá a todas as reuniões, 
sem, contudo, participar das discussões ou votar. 
 
7.1. São atribuições do(a) Secretário(a): 

I. elaborar calendário anual de atividades do Comitê de Estratégia sob as 
diretrizes do Coordenador do Comitê; 

II. monitorar os prazos definidos e o fluxo de informações, assegurando o 
encaminhamento das solicitações do Comitê a quem é de direito e em tempo 
hábil; 

III. manter canais de acesso permanente a informações atualizadas sobre a 
Companhia e o processo de tomada de decisão do Conselho de Administração 
para os membros do Comitê de Estratégia; 

IV. preparar os materiais de suporte e as agendas das pessoas necessárias 
para o debate de temas com vistas a deliberações que exijam maior 
entendimento; 

V. documentar as deliberações e recomendações do Comitê de Estratégia e 
manter organizados os documentos do Comitê em arquivo na sede da 
Companhia; 

VI. manter sigilo sobre os assuntos tratados no âmbito do Comitê. 
 
7.2. Para bem executar estas tarefas, o(a) Secretário(a) do Comitê de Estratégia 
contará com o apoio do Conselho de Administração. 
 
8. Ressalvada a hipótese de Conflito de Interesses, conforme disposto na Cláusula 
17 adiante, todas as informações e documentos serão fornecidos ou disponibilizados a 
todos os membros do Comitê de Estratégia, não podendo qualquer de seus membros 
dispor de informação não fornecida aos demais. 
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CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
9. O Comitê de Estratégia terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além 
de outras estabelecidas pelo Conselho de Administração: 
 

I. Estimular o Pensamento Estratégico no Âmbito do Conselho de 
Administração 

II. Assessorar o Conselho de Administração no processo de definição das 
Diretrizes Estratégicas da Companhia; 

III. Acompanhar o processo de Planejamento Estratégico conduzido pela 
gestão, no sentido de garantir o alinhamento deste com as Diretrizes 
Estratégicas do Conselho de Administração;  

IV. Acompanhar os Projetos Estratégicos da Companhia, apoiando a gestão na 
sua execução e reportando fatos relevantes ao Conselho de Administração; e 

V. Aprofundar temas relacionados à Estratégia da Companhia, por solicitação do 
Conselho de Administração. 
 

10. Não é função do Comitê: 
 

I. Elaborar o Planejamento Estratégico da Companhia; e 
II. Conduzir os Projetos Estratégicos da Companhia. 

 
CAPÍTULO V 
REUNIÕES 

 
11. As reuniões do Comitê de Estratégia serão presididas por seu Coordenador e 
serão por este convocadas por carta protocolada, por e-mail ou outros meios escritos 
com comprovação de recebimento, com pelo menos 3 (três) dias úteis de 
antecedência ou 1 (um) dia útil em caso de reuniões extraordinárias. A pauta da 
reunião deve ser definida e divulgada para os membros junto com a convocação. 
Independente das formalidades de convocação, serão regulares as reuniões a que 
comparecerem todos os membros do Comitê de Estratégia. 
 
11.1. As reuniões do Comitê de Estratégia serão registradas em atas e suas 
decisões serão tomadas por voto da maioria de seus membros. 
 
11.2. O Comitê de Estratégia reunir-se-á  trimestralmente em caráter ordinário e, em 
caráter extraordinário, quando necessário por convocação de seu Coordenador, 
através do(a) secretario(a). Os pedidos de reunião extraordinária deverão ser 
encaminhados ao Coordenador do Comitê de Estratégia, que adotará as providências 
necessárias para a convocação da reunião. 
 
12. As reuniões do Comitê de Estratégia poderão ser realizadas na sede da 
Companhia ou em qualquer outro lugar previamente acordado por  seus membros, 
podendo, ainda, ser realizadas por conferência telefônica ou videoconferência, ou 
qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro do 
Comitê. 
 
13. Os Demais Membros da Alta Administração, Colaboradores, ou consultores da 
Companhia assistirão as reuniões do Comitê de Estratégia sempre que por este 
convocados, conquanto sem direito de voto. 
 
14. Qualquer reunião do Comitê de Estratégia  poderá ter caráter sigiloso, no todo ou 
em parte, se, a critério do Coordenador, houver assunto cuja natureza assim o 
aconselhe, inclusive, no que respeita à divulgação das conclusões havidas. 
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CAPÍTULO VI 
DOS DEVERES E PRERROGATIVAS DO COMITÊ DE ESTRATÉGIA E DE SEUS 

MEMBROS 
 
15. Aos membros do Comitê de Estratégia é facultado, ainda que isoladamente, mas 
sempre de maneira razoável e com o objetivo exclusivo de exercer as atribuições 
definidas neste Regimento, solicitar diretamente à Companhia, por intermédio do seu 
Coordenador, os documentos  e quaisquer informações que reputem necessárias ao 
regular desenvolvimento das atividades do Comitê. 
 
16. O Comitê de Estratégia , através de seu Coordenador, poderá requerer, a 
qualquer tempo, reunião com o Presidente do Conselho de Administração. 
 
17. Em relação à ocorrência de eventuais Conflitos de Interesse de membros do 
Comitê de Estratégia, aplicam-se as mesmas normas constantes do Regimento 
Interno do Conselho de Administração da Companhia. 
 
18. Os membros do Comitê de Estratégia têm dever de lealdade e confidencialidade 
para com a Companhia, não podendo divulgar a terceiros documentos ou informações 
sobre seus temas, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação relevante, 
privilegiada ou estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como 
zelar para que terceiros a ela não tenham acesso, sendo-lhe proibido valer-se da 
informação para obter, para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem. 
 
19. O Comitê de Estratégia deve informar suas atividades trimestralmente ao 
Conselho de Administração da Companhia.  

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E  TRANSITÓRIAS 
 
20. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração, em 02 de dezembro de 2020 e revoga quaisquer normas e 
procedimentos em contrário. 
 
Uma vez aprovado este Regimento, ele será observado imediatamente pela 
Companhia, pelos membros da Alta Administração, pelos membros do Comitê de 
Estratégia, pelos membros dos Demais Órgãos da Administração, e somente poderá 
ser alterado mediante o voto favorável da maioria dos membros do Conselho de 
Administração. 

 
* * * 

 



 

51 

 

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO IX 

 
REGIMENTO INTERNO DO  COMITÊ DE PESSOAS 

 
CAPÍTULO I 

DO COMITÊ DE PESSOAS  
 
O Comitê de Pessoas, ou Comitê, é um órgão não estatutário de assessoramento 
vinculado ao Conselho de Administração da Irani Papel e Embalagem S.A. e com 
autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de 
Administração, destinado a cobrir despesas com seu funcionamento.  
 
1. As deliberações do Comitê serão tomadas pela maioria de seus membros 
presentes às reuniões, reportando-se ao Conselho de Administração algum voto 
dissidente, tendo o Coordenador do Comitê o voto de minerva em caso de empate. 
Por ser um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, as deliberações 
do Comitê constituem-se em recomendações ao referido órgão.  
 
2. O Comitê tem por finalidade a prestação de assessoria técnica ao Conselho de 
Administração para o fiel desempenho de suas atividades, observadas as limitações 
impostas pela Lei nº 6.404/76, pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Estatuto 
Social, por este Regimento e pelas normas expedidas pelos órgãos reguladores do 
mercado de capitais e bolsas de valores em que estejam listados os valores 
mobiliários da Companhia. 
 
3. O Comitê reporta-se exclusivamente ao Conselho de Administração por meio de 
seu Coordenador, não possuindo relação ou vinculação de qualquer espécie com os 
demais órgãos da Companhia. 
 
4. Ressalvadas as atribuições dispostas neste Regimento, as atividades do Comitê 
estarão restritas às operações da Companhia, suas controladas e subsidiárias, não se 
estendendo às demais sociedades integrantes do Grupo Econômico. 
 

CAPÍTULO II 
TERMOS E DEFINIÇÕES 

 
Alta Administração: Conselho de Administração, seus comitês e a diretoria 
estatutária da Companhia. 
 
Colaboradores: Toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem 
como estagiários e jovens aprendizes. 
 
Companhia: a Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração, Colaboradores e/ou membros dos Demais Órgãos da Administração, 
no exercício de suas funções, visando interesse próprio, de algum familiar ou de 
terceiro a eles relacionados, possa(m) ter afetada sua capacidade de julgamento 
isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar e/ou tomar decisões 
motivadas por interesses particulares, distintos e/ou em detrimento dos interesses da 
Companhia. 
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Conselheiro Independente: o conselheiro que atende aos critérios de independência 
do Regulamento do Novo Mercado. 
 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta Administração da 
Companhia. 
 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, Procedimentos, Contratos 
de Trabalho entre outros. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITÊ 

 
5. O Comitê funcionará em caráter permanente, reportando-se ao Conselho de 
Administração e será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 
membros, indicados pelo Conselho de Administração, de modo que: (i) pelo menos 1 
(um) de seus membros seja membro independente do Conselho de Administração. 
 
5.1. Para que se cumpra os requisitos de Conselheiro Independente, o membro do 
Comitê deverá atender aos critérios de independência previstos no Art. 16 do 
Regulamento do Novo Mercado.  
 
5.2. É vedada a participação, como membros do Comitê, dos diretores da 
Companhia, de diretores de suas controladas, de seu acionista controlador, de 
coligadas ou sociedades sob controle comum. 
 
5.3. Entre os membros do Comitê de Pessoas, será indicado um Coordenador, pelo 
Conselho de Administação que exercerá as atribuições estabelecidas neste 
Regimento, na regulamentação aplicável e outras que lhe venham a ser fixadas pelo 
Comitê de Pessoas. 
 
5.3.1. O Comitê de Pessoas será assessorado por um(a) Secretário(a), dos quadros 
da Companhia, que não será membro e não terá direito a voto. 
 
5.4. O mandato dos membros do Comitê de Pessoas será de 2 (dois) anos, 
reelegíveis por igual período, coincidindo com o início e término dos mandatos dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Comitê de 
Pessoas estarão limitados ao período máximo de 10 (dez) anos no exercício do cargo. 
 
5.4.1. Tendo exercido mandato por qualquer período, os membros do Comitê de 
Pessoas só poderão voltar a integrar tal órgão após decorridos, no mínimo, 3 (três) 
anos do final do mandato. 
 
5.5. Aos membros do Comitê de Pessoas é vedado o recebimento, direto ou indireto, 
de qualquer remuneração por parte da Companhia ou de suas subsidiárias, 
controladas e coligadas consolidadas, em decorrência de contratações para prestação 
de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, 
excetuados (i) a remuneração auferida pelo exercício da função de membro do 
Conselho de Administração no montante fixado pelo Conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) montantes fixos decorrentes de planos de aposentadoria por 
serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade da 
prestação de serviços. 
 
5.5.1. O Conselho de Administração definirá a remuneração dos membros do 
Comitê de Pessoas, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas de seu 
funcionamento. 
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6. O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa 
das atividades do Comitê de Pessoas, competindo-lhe, com o auxílio do(a) 
Secretário(a), a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das 
agendas, das atas das reuniões e das informações necessárias para a discussão das 
matérias constantes da ordem do dia. O Coordenador será responsável, ainda, pelo 
encaminhamento das recomendações do Comitê de Pessoas ao Presidente do 
Conselho de Administração. 
 
6.1. O Coordenador do Comitê de Pessoas, acompanhado de outros membros do 
Comitê, deve (i) reunir-se com o Conselho de Administração, no mínimo, 
trimestralmente. 
 
6.2. Ainda, o Coordenador é responsável por: 

I. estabelecer pautas de discussão, organizar as reuniões e garantir que a 
agenda seja cumprida; 

II. dar o tom das reuniões, mostrando-se independente, crítico, engajado e bem 
informado; 

III. manter o foco e o engajamento do grupo; 
IV. certificar-se de que os participantes do Comitê dispõem da documentação 

necessária para as discussões; 
V. certificar-se de que o Comitê tenha recursos para atuar de forma eficiente; 
VI. envolver-se profundamente nas discussões com a gestão; e 

VII. liderar o processo de revisão do Regimento Interno deste Comitê, que deve ser 
periódico, e promover melhorias contínuas, utilizando-se de ferramentas como 
o treinamento e as avaliações de desempenho individuais e do grupo. 

 
7. O(a) Secretário(a) do Comitê de Auditoria comparecerá a todas as reuniões, 
sem, contudo, participar das discussões ou votar. 
 
7.1. São atribuições do(a) Secretário(a): 

I. elaborar calendário anual de atividades do Comitê de Pessoas sob as diretrizes 
do Coordenador do Comitê; 

II. monitorar os prazos definidos e o fluxo de informações, assegurando o 
encaminhamento das solicitações do Comitê a quem é de direito e em tempo 
hábil; 

III. manter canais de acesso permanente a informações atualizadas sobre a 
Companhia e o processo de tomada de decisão do Conselho de Administração 
para os membros do Comitê de Pessoas; 

IV. preparar os materiais de suporte e as agendas das pessoas necessárias para o 
debate de temas com vistas a deliberações que exijam maior entendimento; 

V. documentar as deliberações e recomendações do Comitê de Pessoas e manter 
organizados os documentos do Comitê em arquivo na sede da Companhia; 

VI. manter sigilo sobre os assuntos tratados no âmbito do Comitê. 
 
7.2. Para bem executar estas tarefas, o(a) Secretário(a) do Comitê de Pessoas 
contará com o apoio do Conselho de Administração. 
 
8. Ressalvada a hipótese de Conflito de Interesses, conforme disposto na Cláusula 
17 adiante, todas as informações e documentos serão fornecidos ou disponibilizados a 
todos os membros do Comitê de Pessoas, não podendo qualquer de seus membros 
dispor de informação não fornecida aos demais. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
9. O Comitê de Pessoas terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além de 
outras estabelecidas pelo Conselho de Administração: 
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I. Garantir que a Companhia possua boas políticas e práticas de 

Desenvolvimento de Pessoas; 
II. Garantir que a Companhia possua boas políticas e práticas de remuneração de 

seus colaboradores e da Alta Administração; 
III. Garantir que a Companhia possua boas políticas e práticas de sucessão de 

seus gestores, especialmente de seus executivos; e 
IV. Aprofundar temas relacionados à Gestão de Pessoas, por solicitação do 

Conselho de Administração. 
 

10. Não é função do Comitê: 
 

I. Conduzir os processos de Gestão de Pessoas da Companhia. 
 

CAPÍTULO V 
REUNIÕES 

 
11. As reuniões do Comitê de Pessoas serão presididas por seu Coordenador e 
serão por este convocadas por carta protocolada, por e-mail ou outros meios escritos 
com comprovação de recebimento, com pelo menos 3 (três) dias úteis de 
antecedência ou 1 (um) dia útil em caso de reuniões extraordinárias. A pauta da 
reunião deve ser definida e divulgada para os membros junto com a convocação. 
Independente das formalidades de convocação, serão regulares as reuniões a que 
comparecerem todos os membros do Comitê de Pessoas. 
 
11.1. As reuniões do Comitê de Pessoas serão registradas em atas e suas decisões 
serão tomadas por voto da maioria de seus membros. 
 
11.2. O Comitê de Pessoas reunir-se-á  trimestralmente em caráter ordinário e, em 
caráter extraordinário, quando necessário por convocação de seu Coordenador, 
através do(a) secretario(a). Os pedidos de reunião extraordinária deverão ser 
encaminhados ao Coordenador do Comitê de Pessoas, que adotará as providências 
necessárias para a convocação da reunião. 
 
12. As reuniões do Comitê de Pessoas poderão ser realizadas na sede da 
Companhia ou em qualquer outro lugar previamente acordado por  seus membros, 
podendo, ainda, ser realizadas por conferência telefônica ou videoconferência, ou 
qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro do 
Comitê. 
 
13. Os Demais Membros da Alta Administração, Colaboradores, ou consultores da 
Companhia assistirão as reuniões do Comitê de Pessoas  sempre que por este 
convocados, conquanto sem direito de voto. 
 
14. Qualquer reunião do Comitê de Pessoas  poderá ter caráter sigiloso, no todo ou 
em parte, se, a critério do Coordenador, houver assunto cuja natureza assim o 
aconselhe, inclusive, no que respeita à divulgação das conclusões havidas. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS DEVERES E PRERROGATIVAS DO COMITÊ DE PESSOAS E DE SEUS 
MEMBROS 

 
15. Aos membros do Comitê de Pessoas é facultado, ainda que isoladamente, mas 
sempre de maneira razoável e com o objetivo exclusivo de exercer as atribuições 
definidas neste Regimento, solicitar diretamente à Companhia, por intermédio do seu 
Coordenador, os documentos  e quaisquer informações que reputem necessárias ao 
regular desenvolvimento das atividades do Comitê. 
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16. O Comitê de Pessoas, através de seu Coordenador, poderá requerer, a qualquer 
tempo, reunião com o Presidente do Conselho de Administração. 
 
17. Em relação à ocorrência de eventuais Conflitos de Interesse de membros do 
Comitê de Pessoas, aplicam-se as mesmas normas constantes do Regimento Interno 
do Conselho de Administração da Companhia. 
 
18. Os membros do Comitê de Pessoas têm dever de lealdade e confidencialidade 
para com a Companhia, não podendo divulgar a terceiros documentos ou informações 
sobre seus temas, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação relevante, 
privilegiada ou estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como 
zelar para que terceiros a ela não tenham acesso, sendo-lhe proibido valer-se da 
informação para obter, para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem. 
 
19. O Comitê de Pessoas deve informar suas atividades trimestralmente ao 
Conselho de Administração da Companhia.  
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E  TRANSITÓRIAS 

 
20. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração,  em 02 de dezembro de 2020 e revoga quaisquer normas e 
procedimentos em contrário. 
 
Uma vez aprovado este Regimento, ele será observado imediatamente pela 
Companhia, pelos membros da Alta Administração, pelos membros do Comitê de 
Pessoas, pelos membros dos Demais Órgãos da Administração, e somente poderá ser 
alterado mediante o voto favorável da maioria dos membros do Conselho de 
Administração. 
 

* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO X 

 
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA 

 
CAPÍTULO I 

DO COMITÊ DE AUDITORIA  
 
O Comitê de Auditoria ou Comitê, é um órgão não estatutário de assessoramento 
vinculado ao Conselho de Administração da Irani Papel e Embalagem S.A. e com 
autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo conselho de administração, 
destinado a cobrir despesas com seu funcionamento.  
 
1. As deliberações do Comitê serão tomadas pela maioria de seus membros 
presentes às reuniões, reportando-se ao Conselho de Administração algum voto 
dissidente, tendo o Coordenador do Comitê o voto de minerva em caso de empate. 
Por ser um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, as deliberações 
do Comitê constituem-se em recomendações ao referido órgão.  
 
2. O Comitê tem por finalidade a prestação de assessoria técnica ao Conselho de 
Administração para o fiel desempenho de suas atividades, observadas as limitações 
impostas pela Lei nº 6.404/76, pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Estatuto 
Social, por este Regimento e pelas normas expedidas pelos órgãos reguladores do 
mercado de capitais e bolsas de valores em que estejam listados os valores 
mobiliários da Companhia. 
 
3. O Comitê reporta-se exclusivamente ao Conselho de Administração por meio de 
seu Coordenador, não possuindo relação ou vinculação de qualquer espécie com os 
demais órgãos da Companhia. 
 
4. Ressalvadas as atribuições dispostas neste Regimento, as atividades do Comitê 
estarão restritas às operações da Companhia, suas controladas e subsidiárias, não se 
estendendo às demais sociedades integrantes do Grupo Econômico. 
 

CAPÍTULO II 
TERMOS E DEFINIÇÕES 

 
Alta Administração: Conselho de Administração, seus comitês e a diretoria 
estatutária da Companhia. 
 
Avaliação Anual: Avaliação anual sobre a efetividade dos controles internos da 
Companhia elaborado pela Auditoria Interna e validado pelo Comitê de Auditoria. 
 
Colaboradores: Toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem 
como estagiários e jovens aprendizes. 
 
Canal de Contato: Meio pelo qual você pode fazer manifestos, denúncias  ou tirar 
dúvidas sobre o entendimento do Código de Conduta Ética. 
 
Companhia: a Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração, Colaboradores e/ou membros dos Demais Órgãos da Administração, 
no exercício de suas funções, visando interesse próprio, de algum familiar ou de 



 

57 

 

terceiro a eles relacionados, possa(m) ter afetada sua capacidade de julgamento 
isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar e/ou tomar decisões 
motivadas por interesses particulares, distintos e/ou em detrimento dos interesses da 
Companhia. 
 
Conselheiro Independente: o conselheiro que atende aos critérios de independência 
do Regulamento do Novo Mercado. 
 
Controles Internos Financeiros: Controles internos relativos à elaboração e 
divulgação de demonstrações financeiras, 
 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta Administração da 
Companhia. 
 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, Procedimentos, Contratos 
de Trabalho entre outros. 
 
Relatório Anual:  O relatório anual elaborado pelo Comitê de Auditoria deverá conter, 
as seguintes descrições: (i) reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos; (ii) 
suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e (iii) as recomendações 
feitas ao Conselho de Administração. 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITE 

 
5. O Comitê funcionará em caráter permanente, reportando-se ao Conselho de 
Administração e será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 
membros, indicados pelo Conselho de Administração, de modo que: (i) pelo menos 1 
(um) de seus membros seja membro independente do Conselho de Administração; (ii) 
ao menos 1 (um) tenha reconhecida experiência em assuntos de contabilidade 
societária, nos termos da regulamentação editada pela Comissão de Valores 
Mobiliários que dispõe sobre o registro e o exercicio da atividade de auditoria 
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e nas normas expedidas 
pelos órgãos reguladores do mercado de capitais e bolsas de valores em que estejam 
listados valores mobiliários da Companhia e (iii) todos os membros atendendam aos 
requisitos previstos no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O mesmo membro poderá 
acumular as duas características previstas nos itens (i) e (ii). 
 
5.1. Para que se cumpra os requisitos de Conselheiro Independente, o membro do 
Comitê deverá atender aos critérios de independência previstos no Art. 16 do 
Regulamento do Novo Mercado. 
 
5.2. Em sua composição, o Comitê contará com, ao menos, um especialista 
financeiro, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. 
Entende-se por especialista financeiro o membro do Conselho que, por formação 
acadêmica ou por experiência profissional comprovada nas áreas de contabilidade, 
auditoria independente ou administração financeira, tenha, cumulativamente: (i) 
conhecimento dos princípios de contabilidade geralmente aceitos e das 
demonstrações financeiras; (ii) habilidade na aplicação de tais princípios em relação 
às principais estimativas e reservas contábeis; (iii) experiência na preparação, 
auditoria, análise ou avaliação de demonstrações financeiras de abrangência e 
complexidade similares às da Companhia; (iv) formação educacional compatível com 
os conhecimentos de contabilidade societária necessários às atividades do Conselho 
de Administração e do Comitê de Auditoria; (v) conhecimento de controles internos e 
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procedimentos de contabilidade societária; (vi) domínio de regras e procedimentos 
referentes aos controles internos utilizados na elaboração de demonstrações 
financeiras; (vii) conhecimento das atribuições e do funcionamento do Comitê; (viii) 
conhecimento de demonstrações financeiras e das normas internacionais de 
contabilidade – IFRS; (ix) capacidade de avaliar de que forma se aplica eventualmente 
as estimativas, reconhecimento de receitas e despesas e constituição de reservas; (x) 
experiência na preparação, auditoria ou avaliação de demonstrações financeiras ou 
experiência na supervisão ativa de profissionais que conduziram essas tarefas; e (xi) 
conhecimento das funções do Comitê de Auditoria. 
 
5.2.1. O atendimento aos requisitos previstos nas Cláusulas 5.1 e 5.2 acima, devem 
ser comprovados por meio de documentação mantida na sede da Companhia, à 
disposição da CVM e de quaisquer outros agentes reguladores pelo prazo de 5 (cinco) 
anos contados a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria. 
 
5.2.2. É vedada a participação, como membros do Comitê, dos diretores da 
Companhia, de diretores de suas controladas, de seu acionista controlador, de 
coligadas ou sociedades sob controle comum. 
 
5.3. O Conselho de Administração escolherá um dos membros do Comitê de 
Auditoria para ser o Coordenador do Comitê, e que exercerá as atribuições 
estabelecidas neste Regimento, na regulamentação aplicável e outras que lhe venham 
a ser fixadas pelo Comitê de Auditoria. 
 
5.3.1. O Comitê de Auditoria será assessorado por um(a) Secretário(a), dos quadros 
da Companhia, que não será membro e não terá direito a voto. 
 
5.4. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 2 (dois) anos, 
reelegíveis por igual período, coincidindo com o início e término dos mandatos dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Comitê de 
Auditoria estarão limitados ao período máximo de 10 (dez) anos no exercício do cargo. 
 
5.4.1. Tendo exercido mandato por qualquer período, os membros do Comitê de 
Auditoria só poderão voltar a integrar tal órgão após decorridos, no mínimo, 3 (três) 
anos do final do mandato. 
 
5.5. Aos membros do Comitê de Auditoria é vedado o recebimento, direto ou indireto, 
de qualquer remuneração por parte da Companhia ou de suas subsidiárias, 
controladas e coligadas consolidadas, em decorrência de contratações para prestação 
de serviços, fornecimento de produtos ou operações de qualquer outra natureza, 
excetuados (i) a remuneração auferida pelo exercício da função de membro do 
Conselho de Administração no montante fixado pelo Conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) montantes fixos decorrentes de planos de aposentadoria por 
serviços prestados à Companhia, desde que desvinculados da continuidade da 
prestação de serviços. 
 
5.5.1. O Conselho de Administração definirá a remuneração dos membros do 
Comitê de Auditoria, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas de seu 
funcionamento. 
 
5.6. A substituição de membro do Comitê de Auditoria deve ser comunicada à 
Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores em que estejam listados 
valores mobiliários da Companhia em até 10 (dez) dias contados da sua ocorrência. 
 
6. O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa 
das atividades do Comitê de Auditoria, competindo-lhe, com o auxílio do(a) 
Secretário(a), a preparação, a organização, a elaboração e a distribuição das 
agendas, das atas das reuniões e das informações necessárias para a discussão das 
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matérias constantes da ordem do dia. O Coordenador será responsável, ainda, pelo 
encaminhamento das recomendações do Comitê de Auditoria ao Presidente do 
Conselho de Administração. 
 
6.1. O Coordenador do Comitê de Auditoria, acompanhado de outros membros do 
Comitê, deve (i) reunir-se com o Conselho de Administração, no mínimo, 
trimestralmente; e (ii) comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 
 
6.2. Ainda, o Coordenador é responsável por: 

I. estabelecer pautas de discussão, organizar as reuniões e garantir que a 
agenda seja cumprida; 

II. dar o tom das reuniões, mostrando-se independente, crítico, engajado e 
bem informado; 

III. manter o foco e o engajamento do grupo; 
IV. certificar-se de que os participantes do Comitê dispõem da documentação 

necessária para as discussões; 
V. certificar-se de que o Comitê tenha recursos para atuar de forma eficiente; 
VI. envolver-se profundamente nas discussões com a gestão e os auditores 

internos e independentes; e 
VII. liderar o processo de revisão do Regimento Interno deste Comitê, que deve 

ser periódico, e promover melhorias contínuas, utilizando-se de ferramentas 
como o treinamento e as avaliações de desempenho individuais e do grupo. 

 
7. O(a) Secretário(a) do Comitê de Auditoria comparecerá a todas as reuniões, 
sem, contudo, participar das discussões ou votar. 
 
7.1. São atribuições do(a) Secretário(a): 

I. elaborar calendário anual de atividades do Comitê de Auditoria sob as 
diretrizes do Coordenador do Comitê; 

II. monitorar os prazos definidos e o fluxo de informações, assegurando o 
encaminhamento das solicitações do Comitê a quem é de direito e em tempo 
hábil; 

III. manter canais de acesso permanente a informações atualizadas sobre a 
Companhia e o processo de tomada de decisão do Conselho de Administração 
para os membros do Comitê de Auditoria; 

IV. preparar os materiais de suporte e as agendas das pessoas necessárias 
para o debate de temas com vistas a deliberações que exijam maior 
entendimento; 

V. definir prazos para a divulgação das informações, de acordo com o 
calendário de eventos corporativos da Companhia divulgado ao mercado e as 
necessidades dos Conselheiros, e possibilitar a interação com os executivos 
para esclarecimentos eventualmente necessários; 

VI. tomar as providências para reuniões do Comitê de Auditoria, desde a 
infraestrutura necessária até o material de apoio, garantindo que os membros 
do Comitê recebam informações claras e suficientes para suas deliberações 
com pelo menos 3 (três) dias de antecedência em relação à data prevista para 
cada reunião;  

VII. acompanhar a edição de normas o orientações pelos órgãos reguladores e 
de supervisão em temas relevantes ao âmbito das atribuições do Comitê de 
Auditoria e manter os membros do Comitê tempestivamente informados;  

VIII. receber e organizar as informações, comunicações e relatórios 
endereçados aos membros do Comitê e comunicar tempestivamente aos 
membros do Comitê, e 

IX. documentar as deliberações e recomendações do Comitê de Auditoria e 
manter organizados os documentos do Comitê em arquivo na sede da 
Companhia; 

X. manter sigilo sobre os assuntos tratados no âmbito do Comitê. 
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7.2. Para bem executar estas tarefas, o(a) Secretário(a) do Comitê de Auditoria 
contará com o apoio do Conselho de Administração. 
 
8. Ressalvada a hipótese de Conflito de Interesses, conforme disposto na Cláusula 
19 adiante, todas as informações e documentos serão fornecidos ou disponibilizados a 
todos os membros do Comitê de Auditoria, não podendo qualquer de seus membros 
dispor de informação não fornecida aos demais. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
9. O Comitê de Auditoria terá as seguintes atribuições e responsabilidades, além 
de outras estabelecidas pelo Conselho de Administração: 
 

I. Supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros e o processo 
de elaboração das demonstrações financeiras; 

II. Revisar previamente à sua divulgação e monitorar a qualidade e integridade 
das demonstrações financeiras trimestrais, intermediárias e anuais da 
Companhia, bem como documentos correlatos, incluindo as divulgações 
constantes do relatório da Administração; 

III. Assessorar o Conselho de Administração no processo de supervisão da 
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e demais relatórios 
exigidos por lei, a fim de assegurar que tais demonstrações e relatórios 
cumpram os requisitos legais aplicáveis; 

IV. Discutir com os auditores independentes: 
a) as políticas e práticas contábeis adotadas pela Companhia na 

elaboração e divulgação de suas demonstrações financeiras; 
b) tratamentos alternativos selecionados para a adoção de princípios e 

práticas contábeis ou para o método de sua aplicação, conforme 
práticas contábeis adotadas no Brasil e que tenham sido discutidos com 
a Administração, e os efeitos decorrentes de tais tratamentos; 

c) adequação das estimativas e reservas contábeis e julgamentos 
relevantes utilizados pela Administração na elaboração das 
demonstrações financeiras; 

d) adequação dos métodos de avaliação de riscos utilizados pela 
Administração e os resultados das avaliações efetuadas; 

e) dificuldades encontradas no decorrer da auditoria, incluindo limitação 
na execução dos trabalhos propostos, restrição no acesso a 
informações  

f) divergências de interpretação eventualmente ocorridas entre a 
auditoria independente e a Administração com relação à preparação e 
divulgação das demonstrações financeiras e correspondentes relatórios; 

V. Avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria 
interna, a razoabilidade e a adequação das transações com partes 
relacionadas realizadas pela Companhia, com base na Política de Transações 
com  Partes Relacionadas e suas respectivas evidenciações; 

VI. Monitorar a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas 
com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que 
acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das 
demonstrações financeiras; 

VII. Assegurar aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias; 
VIII. Avaliar o monitoramento, por parte da Companhia, das leis, normas e 

regulamentações a ela aplicáveis e envolvimento do Conselho de 
Administração na busca desse objetivo; 

IX. Avaliar com independência eventuais Conflitos de Interesse envolvendo 
acionistas, conselheiros, diretores, gestores, auditores e outros e propor ao 
Conselho de Administração medidas corretivas apropriadas, se for o caso; 

X. Acompanhar, no âmbito das atribuições do Comitê de Auditoria, a atuação dos 
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órgãos reguladores e de supervisão em temas relevantes, bem como as 
informações, comunicações e relatórios a eles endereçados; 

XI. O Comitê de Auditoria deve assegurar que a Companhia implemente 
mecanismos práticos para receber, reter e tratar informações e denúncias, 
internas e externas à Companhia, inclusive denúncias sobre questões 
contábeis, controles internos e auditoria. Tais mecanismos devem garantir 
sigilo e assegurar o anonimato, quando aplicável, daqueles que tomam a 
iniciativa do uso do canal; 

XII. O Comitê de Auditoria deve ser comunicado periodicamente sobre as 
denúncias recebidas, o seu endereçamento e os respectivos resultados, 
devendo, a auditoria interna, verificar a ampla e efetiva divulgação das formas 
de acesso e utilização do canal de denúncias; 

XIII. Avaliar e supervisionar os controles internos e a adequação dos processos 
relativos à gestão de riscos; 

XIV. Monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos; 
XV. Supervisionar as atividades das funções de controles internos e de 

gerenciamento de riscos da Companhia, bem como o cumprimento da 
regulamentação aplicável, das Normas da Companhia, em todos os seus 
níveis; 

XVI. Avaliar a adequação dos relatórios gerenciais emitidos pela Alta Administração 
e referente a aspectos contábeis, resultados financeiros e gestão de riscos, em 
relação a sua integridade, forma, conteúdo e distribuição; 

XVII. Participar da fixação da estrutura de controles internos dos processos 
relevantes da Companhia e auxiliar o Conselho de Administração na sua 
revisão periódica, visando obter a boa eficácia dos mesmos; 

XVIII. Avaliar a efetividade dos controles internos, para assegurar a aderência da 
Companhia aos requisitos legais, estatutários e regulatórios aos quais está 
subordinada; 

XIX. Avaliar as conclusões da Avaliação Anual, conforme estabelecido no Capítulo 
VI deste Regimento, os impactos das deficiências nela reportadas, sua 
tempestiva comunicação ao Conselho de Administração e as medidas 
corretivas implantadas ou a serem implantadas para eliminar tais deficiências; 

XX. Analisar os métodos de avaliação de Riscos implantados pela Companhia e 
os resultados das avaliações efetuadas; 

XXI. Avaliar as rotinas de reporte realizadas pelas instâncias de gestão e 
acompanhamento de riscos, sugerindo eventuais adequações  dos relatórios, 
em relação a sua integridade, forma, conteúdo, distribuição e efetividade; 

XXII. Examinar e avaliar as recomendações para melhorias nos sistemas de 
controles internos e de gestão de riscos efetuadas pelos auditores internos e 
independentes, se for o caso, reportá-las e revisá-las com o Conselho de 
Administração e monitorar sua implantação com o objetivo de eliminar ou 
mitigar deficiências relevantes identificadas; 

XXIII. Avaliar a determinação dos parâmetros do modelo de gestão de riscos 
financeiros da Companhia e as políticas de gerenciamento de riscos, seus 
recursos e tolerâncias máximas determinadas pela Alta Administração; 

XXIV. Avaliar a adequação dos recursos humanos e de sistemas e orçamentos 
destinados à gestão de riscos da Companhia; 

XXV. Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive 
requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados 
com (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da 
Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia; 

XXVI. Reportar ao Conselho de Administração, todos os temas relacionados ao 
Gerenciamento de Riscos da Companhia; 

XXVII. Avaliar, monitorar e recomendar ao Conselho de Administração a correção ou 
aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a Política de 
Transações entre Partes Relacionadas; 

XXVIII. Supervisionar as atividades dos auditores internos e independentes; 
XXIX. Recomendar ao Conselho de Administração a contratação ou destituição dos 
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auditores independentes para a elaboração de auditoria externa independente 
ou para qualquer outro serviço, opinando sobre seus honorários, e avaliar os 
resultados dos serviços por eles prestados; 

XXX. Supervisionar as atividades dos auditores independentes a fim de avaliar (a) 
sua independência, (b) a qualidade dos serviços prestados e (c) a adequação 
dos serviços prestados às necessidades da Companhia; 

XXXI. Examinar, previamente, as propostas e o escopo de serviços apresentados 
pelos auditores independentes da Companhia, e formular recomendações 
quanto à aceitação ou rejeição das mesmas ao Conselho de Administração; 

XXXII. Revisar, no mínimo anualmente, com os auditores independentes: 
a) Os procedimentos internos da firma de auditoria independente com 

referência a controle de qualidade de seus serviços de auditoria; 
b) Quaisquer questões relevantes identificadas na mais recente 

revisão de controle de qualidade a que os auditores independentes  
estiveram sujeitos, efetuada por outros auditores independentes ou 
decorrente de programa interno para tais revisões; 

c) Quaisquer questionamentos ou investigações relacionados aos 
auditores independentes, conduzidas por autoridades 
governamentais ou profissionais ou órgãos reguladores nos 5 
(cinco) anos precedentes ao exercício corrente. 

XXXIII. Supervisionar as atividades da área de auditoria interna da Companhia; 
XXXIV. Examinar, previamente, as propostas e o escopo do plano anual de auditoria 

interna, elaborado pela área de auditoria interna, e formular ao Conselho de 
Administração recomendações quanto à aceitação ou rejeição das mesmas;  

XXXV. Revisar a estrutura organizacional e qualificações do membros da auditoria 
interna, seu plano anual de trabalho e resultados alcançados no 
desenvolvimento de suas funções, e 

XXXVI. Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do 
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, 
além de Normas Internas, inclusive com previsão de procedimentos específicos 
para proteção do prestador e da confidencialidade da informação. 

 
10. Não é função do Comitê: 
 

II. Ser o responsável pelo gerenciamento riscos a que a organização está 
exposta; 

III. Conceber e testar controles internos, implantar e executar a estrutura de 
controles internos; e 

IV. Preparar as demonstrações financeiras. 
 

CAPÍTULO V 
REUNIÕES 

 
11. As reuniões do Comitê de Auditoria serão presididas por seu Coordenador e 
serão por este convocadas por carta protocolada, por e-mail ou outros meios escritos 
com comprovação de recebimento, com pelo menos 3 (três) dias úteis de 
antecedência ou 1 (um) dia útil em caso de reuniões extraordinárias. A pauta da 
reunião deve ser definida e divulgada para os membros e demais convocados junto 
com a convocação. Independente das formalidades de convocação, serão regulares 
as reuniões a que comparecerem todos os membros do Comitê de Auditoria. 
 
11.1. As reuniões do Comitê de Auditoria serão registradas em atas e suas decisões 
serão tomadas por voto da maioria de seus membros. 
 
11.2. O Comitê de Auditoria reunir-se-á trimestralmente em caráter ordinário e, em 
caráter extraordinário, quando necessário aos interesses sociais por convocação de 
seu Coordenador, através do(a) secretario(a). Os pedidos de reunião extraordinária 
deverão ser encaminhados ao Coordenador do Comitê de Auditoria, que adotará as 
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providências necessárias para a convocação da reunião. Preferencialmente, as 
reuniões do Comitê serão realizadas previamente às reuniões do Conselho de 
Administração, de acordo com o calendário corporativo que será divulgado no início de 
cada exercício social, de forma que as informações contábeis sejam sempre 
apreciadas antes de sua divulgação. 
 
12. As reuniões do Comitê de Auditoria poderão ser realizadas na sede da 
Companhia ou em qualquer outro lugar previamente acordado por  seus membros, 
podendo, ainda, ser realizadas por conferência telefônica ou videoconferência, ou 
qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro do 
Comitê. 
 
13. Os Demais Membros da Alta Administração, Colaboradores, auditores 
independentes, auditores internos ou consultores da Companhia assistirão as reuniões 
do Comitê de Auditoria sempre que por este convocados, conquanto sem direito de 
voto. 

 
13.1. Os membros da Alta Administração da Companhia poderão ser convocados a 
fornecer esclarecimentos de acordo com a pauta da reunião, comunicada previamente 
ou a qualquer momento de acordo com a solicitação do Conselho de Administração. 
 
14. Qualquer reunião do Comitê de Auditoria  poderá ter caráter sigiloso, no todo ou 
em parte, se, a critério do Coordenador, houver assunto cuja natureza assim o 
aconselhe, inclusive, no que respeita à divulgação das conclusões havidas. 
 
15. As reuniões com o fim de analisar e discutir os resultados trimestrais e anuais e 
correspondentes relatórios a serem emitidos pela Companhia poderão ser realizadas 
em conjunto com o Conselho Fiscal, se instalado. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS DEVERES E PRERROGATIVAS DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE SEUS 

MEMBROS 
 
16. Aos membros do Comitê de Auditoria é facultado, ainda que isoladamente, mas 
sempre de maneira razoável e com o objetivo exclusivo de exercer as atribuições 
definidas neste Regimento, solicitar diretamente à Companhia, por intermédio do seu 
Coordenador, os documentos societários e quaisquer informações que reputem 
necessárias ao regular desenvolvimento das atividades do Comitê. 
 
16.1. O Coordenador do Comitê de Auditoria deverá comunicar por escrito ao 
Conselho de Administração, através de seu Presidente, o teor de qualquer informação 
requerida à Companhia, observadas as restrições quanto a eventual Conflito de 
Interesse, conforme os preceitos das Cláusulas 19 e 20 deste Regimento. 
 
17. O Comitê de Auditoria , através de seu Coordenador, poderá requerer, a 
qualquer tempo, reunião com o Presidente do Conselho de Administração. 
 
18. Independentemente de qualquer consulta prévia ao Conselho de Administração, 
o Comitê de Auditoria poderá indicar à Diretoria Estatutária a contratação de 
profissionais independentes para a realização de auditorias externas e/ou para a 
obtenção de pareceres sobre os assuntos de sua competência, devendo o 
Coordenador, todavia, comunicar por escrito ao Conselho de Administração, através 
de seu Presidente, qualquer ação dessa natureza. 
 
18.1. Para os fins e efeitos do caput desta Cláusula 18, o Comitê de Auditoria disporá 
de verba anual, refletida no orçamento anual da Companhia,  suficiente para fazer 
frente aos seus trabalhos, incluindo para pagamento de honorários e despesas 
relacionados à contratação daqueles profissionais referidos no caput desta Cláusula 
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18. A verba anual do Comitê de Auditoria deverá ser estabelecida pelo Conselho de 
Administração com a manifestação favorável do Comitê. 
 
19. Em relação à ocorrência de eventuais Conflitos de Interesse de membros do 
Comitê de Auditoria, aplicam-se as mesmas normas constantes do Regimento Interno 
do Conselho de Administração da Companhia. 
 
20. Os membros do Comitê de Auditoria têm dever de lealdade e confidencialidade 
para com a Companhia, não podendo divulgar a terceiros documentos ou informações 
sobre seus negócios, devendo guardar sigilo sobre qualquer informação relevante, 
privilegiada ou estratégica da Companhia, obtida em razão de seu cargo, bem como 
zelar para que terceiros a ela não tenham acesso, sendo-lhe proibido valer-se da 
informação para obter, para si ou para outrem, qualquer tipo de vantagem. 
 
20.1. Para efeitos do disposto no caput desta Cláusula, considera-se:  
 

a) privilegiada: qualquer informação fornecida a uma determinada pessoa 
ou grupo antes de sua divulgação pública; 

b) relevante: qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de 
administração da Companhia ou qualquer outro ato ou fato ocorrido nos seus 
negócios que possa influir de modo ponderável (a) na cotação dos valores 
mobiliários de sua emissão; ou (b) na decisão dos investidores em negociar 
com aqueles valores mobiliários; ou (c) na determinação  de os investidores 
exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores 
mobiliários emitidos pela Companhia; 

c) estratégica: qualquer informação que possa conferir à Companhia um 
ganho ou vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e que, 
devido à sua importância, deve ser mantida sob sigilo. 

 
21. O Comitê de Auditoria deve informar suas atividades trimestralmente ao 
Conselho de Administração da Companhia, sendo que a ata da reunião do Conselho 
de Administração será divulgada por inteiro teor ou extrato, indicando o mencionado 
reporte.  
 

CAPÍTULO VII 
DAS AVALIAÇÕES ANUAIS 

 
22. A Área de Auditoria Interna se reportará ao Comitê de Auditoria que 
acompanhará as suas atividades, inclusive quanto a elaboração de Avaliação Anual e 
eventuais modificações nos Controles Internos Financeiros necessários.  
 
23. As conclusões da Avaliação Anual deverão ser apresentadas ao Conselho de 
Administração e, se necessário, divulgadas pela Companhia no formato exigido pela 
regulamentação em vigor, como parte do Relatório Anual (conforme a seguir definido) 
correspondente ao ano a que se referir a avaliação. 
 
24. O Comitê de Auditoria recomendará quaisquer medidas que entenda que devam 
ser tomadas no processo de Avaliação Anual, incluindo, sem limitação, entrevistas, 
apresentação de formulários e revisão de documentos relevantes. 
 
25. A auditoria interna, com as contribuições dos responsáveis pelas áreas de 
governança, riscos e compliance, comunicará ao Comitê de Auditoria as conclusões 
da Avaliação Anual, indicando, sem limitação e conforme o caso: 

I. qualquer deficiência significativa no formato ou operação dos controles 
internos, incluindo os Controles Internos Financeiros, que possa razoavelmente 
afetar a capacidade da Companhia de arquivar, processar, sumarizar e reportar 
informações financeiras; 

II. qualquer alteração material nos controles internos, incluindo os Controles 
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Internos Financeiros e quaisquer ações corretivas tomadas ou programadas 
pela Companhia para suprimir eventuais deficiências significativas 
encontradas; 

III. qualquer fraude, material ou não, que envolva os membros ou órgãos da Alta 
Adminsitração e Demais Órgãos da Administração ou Colaboradores da 
Companhia que tenham papel relevante nos controles internos, incluindo os 
Controles Internos Financeiros; 

IV. alterações na legislação/regulamentação aplicável ao mercado de capitais no 
Brasil ou no exterior, modificações nos princípios contábeis geralmente aceitos 
no Brasil ou no exterior, instituição de políticas a serem observadas pela 
Companhia, ou a alteração de quaisquer circunstâncias ou perspectivas que 
determinem a necessidade de alterações nos controles internos; e 

V. se os profissionais envolvidos no desenvolvimento, aplicação e revisão dos 
controles internos têm a experiência adequada ou se há necessidade de 
treinamento adicional. 

 
26. Os controles internos serão revistos periodicamente pelo Comitê de Auditoria e 
auditoria interna, a fim de adequar o que for necessário, com base nas conclusões da 
Avaliação Anual. 
 
27. Além da Avaliação Anual, o Conselho de Administração ou o Comitê de Auditoria 
poderão determinar a realização de avaliações intermediárias dos controles internos 
quando julgarem conveniente, inclusive na hipótese de haver alteração significativa: 

I. na regulamentação aplicável ao mercado de capitais brasileiro; 
II. na regulamentação relativa a controles internos; ou 

III. em quaisquer outras normas que devam ser observadas pela Companhia e que 
possam ter impacto nos controles internos. 

 
28. Caberá, ainda, ao Comitê de Auditoria elaborar Relatório Anual, que deverá ser 
anualmente divulgado pela Companhia e ser apresentado juntamente com as 
demonstrações financeiras. 
 
28.1. A Companhia deverá manter em sua sede social e à disposição da Comissão de 
Valores Mobiliários, da bolsa de valores em que estejam listados valores mobiliários 
da Companhia, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o Relatório Anual de que trata a Cláusula 
28 acima. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E  TRANSITÓRIAS 

 
29. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração, em 02 de dezembro de 2020 e revoga quaisquer normas e 
procedimentos em contrário. 
 
Uma vez aprovado este Regimento, ele será observado imediatamente pela 
Companhia, pelos membros da Alta Administração, pelos membros do Comitê de 
Auditoria, pelos membros dos Demais Órgãos da Administração, pelos membros da 
Auditoria Interna e das áreas de controles internos da Companhia e somente poderá 
ser alterado mediante o voto favorável da maioria dos membros do Conselho de 
Administração. 

 
* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO XI 

 
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 
1. OBJETIVO 
 
Este Regimento Interno do Comitê de Ética estabelece as regras e normas gerais 
sobre a composição, competências e responsabilidades e o funcionamento do Comitê 
de Ética da Irani Papel e Embalagem S.A. 
 
2. TERMOS E DEFINIÇÕES 

 
Alta Administração: Conselho de Administração, seus comitês e a diretoria 
estatutária da Companhia. 
 
Companhia: A Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração, Colaboradores e/ou membros dos Demais Órgãos da Administração, 
no exercício de suas funções, visando interesse próprio, de algum familiar ou de 
terceiro a eles relacionados, possam ter afetada sua capacidade de julgamento isento 
ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar e/ou tomar decisões motivadas por 
interesses particulares, distintos e/ou em detrimento dos interesses da Companhia. 
 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta Administração da 
Companhia. 
 
Leis  e regulamentos: Lei é uma regra ou norma de conduta; o regulamento é um 
texto normativo que explicita uma norma legal. A diferença entre lei e regulamento é 
que a lei tem mais força que o regulamento, ou seja, ela dita as regras e normas de 
conduta e os regulamentos explicitam o que está descrito na lei não podendo ir além 
de seus termos. 
 
Retaliação: Comportamento agressivo, físico ou verbal, realizado com a intenção de 
ferir ou perseguir alguém. Perseguição realizada contra outra pessoa, represália, 
intimidação, ameaças ou discriminação em decorrência de ato ou fato narrado por 
outra pessoa. 
 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, Procedimentos, Contratos 
de Trabalho entre outros. 
 
3. COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
3.1. O Comitê de Ética é composto por 05 (cinco) membros, sendo 04 (quatro) 
cadeiras fixas e 01 (uma) circulante. As cadeiras fixas são destinadas ao (i) Diretor 
Presidente, ao (ii) Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, a (iii) Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas e a (iv) Gerência Jurídica e de Compliance. A cadeira 
circulante é destinada ao Diretor da Área cujo manifesto está em discussão. A critério 
do Coordenador do Comitê de Ética e/ou do Diretor Presidente, outras pessoas 
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poderão ser chamadas para contribuir com a discussão e tomada de decisão. 
 
3.2 O Comitê reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, para cumprimento dos 
objetivos descritos neste Regimento, e extraordinariamente, a qualquer tempo, por 
solicitação de qualquer de seus membros, da Diretoria Estatutária, do Comitê de 
Auditoria e/ou do Conselho de Administração da Companhia. 
 
3.3 As reuniões do Comitê serão presididas pelo Coordenador. No caso de ausência 
temporária do Coordenador, as reuniões serão coordenadas e/ou secretariadas por 
membros do Comitê escolhidos por maioria dos votos dos demais membros de 
referido órgão. 
 
3.4 As convocações para as reuniões do Comitê deverão ser realizadas por escrito, 
via e-mail, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, especificando horário, local e 
matérias a serem discutidas em reunião. 
 
4. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
4.1. O Comitê de Ética terá função deliberativa. 
 
4.2. As atribuições do Comitê de Ética são:  

i. Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Ética e valores da Companhia;  
ii. Identificar situações que sejam contrárias às disposições do Código de 

Conduta Ética. 
iii. Emitir interpretação e/ou orientação nos casos de violação ao Código de 

Conduta Ética e/ou Normas da Companhia; 
iv. Deliberar sobre a aplicação de sanção disciplinar para pessoas que violarem o 

Código de Conduta Ética e/ou Normas da Companhia; 
v. Sugerir alterações do Código de Conduta Ética, baseando-se nos Princípios e 

Valores da Companhia;  
vi. Promover a Ética e Valores da Companhia;  
vii. Disseminar a todos os membros da Alta Administração, membros dos Demais 

Órgãos da Administração e Colaboradores o Código de Conduta Ética;  
viii. Orientar a respeito de possíveis soluções para conflitos que não estejam 

previstos no Código de Conduta Ética. 
 
4.3. O Comitê de Ética se reportará à Diretoria Estatutária e contará com o apoio do 
Comitê de Auditoria e Auditoria Interna. 
 
5. FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
5.1. O(A) Gerente Jurídico e Compliance será o(a) Coordenador(a) do Comitê de 
Ética e terá as seguintes atribuições: 

i. Receber os Manifestos (conforme abaixo definido) através dos canais de 
contato do Comitê de Ética; 

ii. Registrar os Manifestos em planilha de controle; 
iii. Encaminhar os Manifestos para tratativa de acordo com a sua Classificação; 
iv. Controlar o prazo de retorno dos Manifestos; 
v. Convocar os demais membros do Comitê de Ética, quando houver 

necessidade de deliberação; 
vi. Organizar a pauta/ata das reuniões do Comitê e fazer a convocação de todos; 
vii. Registrar em pauta/ata a condução das orientações do Comitê para os 

pareceres emitidos. 
 

5.2. Quando houver pedido de emissão de parecer sobre algum ato cometido por 
membro do Comitê, esta pessoa será comunicada por outro membro e será afastada 
do processo de elaboração do documento.  
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6. DOS MANIFESTOS E INVESTIGAÇÕES  
 
6.1. Manifestos: relatos de situações que: 

a) Comprometem ou possam comprometer o cumprimento dos nossos Valores, 
do Código de Conduta Ética, de Normas Interna da Companhia ou de Leis e 
Regulamentos.   

b) Gerem dúvidas sobre o Código de Conduta Ética.  
c) Denúncias de situações relacionadas a fraudes, desvios de recursos e danos 

ao patrimônio. 
 

6.2. Os Manifestos estão subdivididos em 04 (quatro) categorias e são apurados 
pelas seguintes áreas: 

a) Comportamentais: Comprometem ou possam comprometer o cumprimento 
dos nossos Valores e do Código de Conduta Ética.  Estes manifestos serão 
acompanhados e tratados pela área de Desenvolvimento de Pessoas; 

b) Dúvidas: relacionadas ao cumprimento do Código de Conduta Ética. Estas 
dúvidas serão esclarecidas pelo Comitê de Ética; 

c) Processos: Denúncias de situações relacionadas a fraudes, desvios de 
recursos, descumprimento de processos e danos ao patrimônio. Estes 
manifestos serão investigados pela área de Auditoria Interna. 

d) Outros: relacionado a situações que não se enquadram em nenhuma das 
possibilidades anteriores. Serão analisadas pelo coordenador do Comitê de 
Ética e endereçados para tratativa pela área de Desenvolvimento de Pessoas, 
Auditoria Interna ou pelo Comitê de Ética, conforme for o caso. 

 
6.3. Os Manifestos deverão ser investigados e/ou solucionados. A conclusão da 
investigação e/ou tratativa de cada Manifesto deverá ser reportada para a 
Coordenação do Comitê de Ética nos seguintes prazos: 

a) Comportamentais: até 15 dias corridos contado da data de envio para a 
gerência de Desenvolvimento de Pessoas. 

b) Dúvidas: até 15 dias corridos contado da data do recebimento do 
esclarecimento da dúvida. 

c) Processos: até 30 dias corridos contado da data de envio para a Auditoria 
Interna. 

d) Outros: até 15 dias corridos contado da data de envio para o responsável pela 
tratativa. 

 
6.4. Investigação. Para as investigações dos Manifestos recebidos pelo Canal de 
Ética, a área de Auditoria Interna e/ou o setor de Desenvolvimento de Pessoas 
poderão: 

a) Dar ciência do Manifesto para o Diretor Executivo responsável pela área do 
Manifesto, bem como para o Gerente da Área que o Manifesto estiver 
relacionado; 

b) Coletar depoimento das pessoas envolvidas na investigação, tomando a termo 
referido no depoimento, com a assinatura do depoente; 

c) Acessar sistemas e documentos que possam auxiliar na investigação do 
Manifesto. 
 

6.5. A Companhia valoriza Manifestos realizados de boa fé e por pessoas que 
tenham conhecimento de fatos, dados ou situações irregulares envolvendo os seus 
negócios, os membros da Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da 
Administração, seus Colaboradores e/ou seus Fornecedores. Os Manifestos devem 
ser fundamentados com narrativa detalhada do fato e, se possível, acompanhado de 
documentos e fotos que possam auxiliar na investigação. 
 
6.6. Confidencialidade e anonimato. Os Manifestos podem ser identificados ou 
anônimos e serão devidamente avaliados. A confidencialidade e o anonimato da 
pessoa que fizer o Manifesto são garantidos. Também é garantida a confidencialidade 
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para as pessoas que contribuem com as investigações para apuração dos fatos. 
 
6.7. Sigilo. Todos os membros envolvidos no Fluxo de Atividades deverão manter 
sigilo sobre os Manifestos recebidos, bem como manter anônimo o nome do 
manifestante. 
 
6.7.1. Independentemente do canal a ser utilizado, todas as pessoas envolvidas, tanto 
no recebimento como na avaliação da situação, têm o dever de manter o mais 
absoluto sigilo das informações apuradas. 
 
6.7.2. A Companhia não admite a violação do sigilo e confidencialidade de nenhuma 
das informações abordadas em quaisquer das etapas dos procedimentos ético-
disciplinares. 

 
6.8. Não Retaliação. A Companhia não admite qualquer espécie de Retaliação 
contra quem relata ou manifesta comportamento duvidoso, suspeito ou possivelmente 
antiético, ou faça perguntas, relatos e exponha dúvidas, podendo serem aplicadas 
sanções àqueles que praticarem retaliações contra os denunciantes de boa-fé. 
Valorizamos um ambiente de trabalho onde todos se sintam à vontade para apontar 
problemas, esclarecer dúvidas e dividir preocupações. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
7.1. Aprovação e Vigência 
 
Este Regimento foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 02 
de dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Este Regimento somente poderá 
ser modificado por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, sempre 
que referido órgão da administração entender necessário e/ou em decorrência de 
alterações legislativas e regulatórias ou de documentos de governança corporativa da 
Companhia. 
 

* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO XII 

 
CURRÍCULO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE ÉTICA 

 
1. Cassandra Driessen Pavelski, advogada desde 2006, inscrita na OAB/SC 
sob o nº. 22.082 e na OAB/SP sob o nº 357.544, Bacharel em Direito pela 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI/2003, MBA em Direito Tributário pela 
Fundação Getúlio Vargas/2004, Pós Graduação em Direito Civil e Processual Civil 
pela BB&G Sociedade de Ensino/2006, Pós Graduada em Direito Empresarial pela 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC/2008, MBA em Gestão 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/2011, Formação no Curso de Gestão de 
Departamentos Jurídicos pelo Instituto de Ensino Jurídico e Pesquisa INSPER/2019, 
Conselheira da OAB/SC Subseção de Joaçaba nas gestões 2013/2015, 2016/2018,  e 
2019/2020, Diretora Jurídica do Movimento Catarinense pela Excelência Gestão 
2020/2021, Advogada da empresa Irani Papel e Embalagem S.A. (2007/2013), 
Gerente Jurídica da empresa Irani Papel e Embalagem S.A. (desde 2013), Gerente 
Jurídica e de Compliance da empresa Irani Papel e Embalagem S.A. (desde 2020). 
 
2. Claudia Duarte Vergara, mestre em Psicologia e Saúde (UFCSPA), 
desenvolvendo o estudo “Engajamento e Adição ao Trabalho em Profissionais de RH”. 
Especialista em Recursos Humanos e Marketing, MBA Gestão Estratégica de Pessoas 
(FGV) e Psicóloga. Atua na gestão de RH e Desenvolvimento Organizacional há mais 
de 20 anos, atuando em multinacionais e nacionais, tais como: Pernod Ricard (Vinhos 
Almadén), Ericsson, Cargill Meat Foods, Seara Alimentos, Nex Group e atualmente é 
Gerente Corporativa de Desenvolvimento de Pessoas do Grupo Habitasul e Irani 
Papel e Embalagem. Possui sólida experiência no Desenvolvimento de Líderes e 
Times, Endomarketing, Comunicação Interna, Negociação e Administração de 
Pessoal. Tem certificação internacional em Culture Transformation Tools pela Barret 
Values Centre e em GMO Gestão de Mudanças Prosci, pela People Change. Com o 
case "Nossa Nex: A sua, a nossa Nex. A Construção de uma só voz, a da Cultura Nex 
Group", conquistou o Top Ser Humano 2015 e o Sinduscon Premium 2014 - Prata - 
Processos Internos. Em 2019, recebeu pela Irani, o Top Ser Humano Organização, 
com o case "Programa Supera: o jeito Irani de gerenciar competências e resultados" e 
também, o Top Ser Humano Conhecimento, com o artigo "O Engajamento e o RH". Na 
ABRH/RS, integrou a equipe de avaliadores do Top Ser Humano 2017 e desde 2018, 
é facilitadora dos grupos de estudos. Em 2020, foi indicada como RH’s Mais 
Admirados do Brasil, pela revista Gestão de RH. 
 
3. Fabiano Alves de Oliveira, contador, formado em Ciências Contábeis pela 
UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. Pós-graduação em Finanças 
(UNOESC), Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Mestrado 
Profissional pela Escola de Administração da UFRGS de Porto Alegre. Iniciou na 
empresa Irani Papel e Embalagem S.A., em Porto Alegre, RS. em 2002 na área de 
Controladoria, atuando por mais de 10 anos como Gerente da área. Nos últimos 3 
anos, atuou como Superintendente de Estratégia e Gestão, sendo em dezembro de 
2017 eleito Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão da empresa. Em 29 de abril de 
2019, foi eleito Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão na Companhia Habitasul de 
Participações, em Porto Alegre, RS. Em 30 de abril de 2019, foi eleito Diretor de 
Pessoas, Estratégia e Gestão na Companhia. 
 
4. Sérgio Luiz Cotrim Ribas, administrador de Empresas, é Pós-Graduado em 
administração pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV-SP), pela Universidade de São 
Paulo (USP) e pela Boston University (EUA). Anteriormente, atuou nas áreas de 
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consultoria de gestão estratégica e marketing na Roland Berger Strategy Consultant e 
na gerência de marketing do Banco do Brasil S.A. Atua no setor de celulose e papel, 
desde 2004, quando ingressou na Irani Papel e Embalagem S.A. Atuou por 06 anos 
como Diretor de Marketing e Vendas e 07 anos como Diretor de Negócios Papel e 
Embalagem e após como Diretor de Operações. Em julho de 2017 foi eleito Diretor 
Presidente da Irani Papel e Embalagem S.A. e, em 11 de abril de 2019 foi eleito 
Diretor Presidente da Companhia Habitasul de Participações.  

 
* * * 
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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ANEXO XIII 

 
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 

 
I. Nossos Valores 
• Em primeiro lugar, a vida 
• Pessoas desafiadas e valorizadas 
• Foco Do Cliente  
• Foco no resultado 
• Integridade 
• Cordialidade 
• Inovação 
• Responsabilidade social e ambiental 

 
II. Termos e Definições 

 
Acionista: Todo aquele que detém uma parte do capital da Companhia, que é 
representada por suas ações. 
 
Alta Administração: Conselho de administração, seus comitês e a diretoria 
estatutária da Companhia. 
 
Agente Público: O conceito de agente público adotado para este Código: 

a) qualquer funcionário público brasileiro ou estrangeiro, indicado ou concursado, 
de qualquer ente da federação; 
b) dirigentes de partidos políticos; 
c) pessoas em cargos diplomáticos e em organizações internacionais (como 
EXIM Bank, OPIC e demais instituições de fomento internacional); 
d) funcionários de Companhia controladas, direta ou indiretamente, por entidades 
públicas, nacionais ou estrangeiras; e  
e) qualquer representante de tais pessoas, podendo incluir seus familiares. 

 
Assédio Moral: Atitudes abusivas (por palavras ou gestos) que, por sua gravidade ou 
repetição, prejudiquem a dignidade, a integridade física ou psicológica de uma pessoa, 
constrangendo-a perante colegas de trabalho ou prejudicando as condições e o clima 
de trabalho. 
 
Assédio Sexual: Ato de constranger alguém pelo uso do poder hierárquico para obter 
favores sexuais. É tipificado como crime. 
 
Ato ou Fato Relevante: nos termos do artigo 155, § 1º, da Lei das Sociedades por 
Ações e do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, qualquer decisão de acionista 
controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da 
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, 
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 
que possa influir de modo ponderável:  

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles 
referenciados;  
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários;  
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles 
referenciados. 
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Vários exemplos de Ato ou Fato Relevante são enumerados, de forma não exaustiva, 
no parágrafo único do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02 
Em qualquer caso, os eventos relacionados com o Ato ou Fato Relevante devem ter a 
sua materialidade analisada no contexto das atividades ordinárias e da dimensão da 
Companhia, bem como das informações anteriormente divulgadas, e não em abstrato, 
de modo a evitar a banalização das divulgações de Atos ou Fatos Relevantes em 
prejuízo da qualidade da análise, pelo mercado, das perspectivas da Companhia. 
 
Colaboradores: toda pessoa com vínculo empregatício com a Companhia, bem como 
estagiários e jovens aprendizes. 
 
Companhia: A Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 
 
Comunidades: Comunidades no entorno onde a Companhia está instalada, nos 
municípios onde os colaboradores residem e que sofram ou podem vir a sofrer algum 
tipo de impacto em decorrência das atividades da Companhia. 
 
Canal de Contato: Meio pelo qual você pode fazer manifestos, denúncias  ou tirar 
dúvidas sobre o entendimento do Código de Conduta Ética. 
 
Conduta: Comportamento do indivíduo. 
 
Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 
Administração, Colaboradores e/ou membros dos Demais Órgãos da Administração, 
no exercício de suas funções, visando interesse próprio, de algum familiar ou de 
terceiro a eles relacionados, possa(m) ter afetada sua capacidade de julgamento 
isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, aconselhar e/ou tomar decisões 
motivadas por interesses particulares, distintos e/ou em detrimento dos interesses da 
Companhia. 
 
Corrupção Ativa: oferecer ou prometer vantagem indevida a Agente Público  para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício. Esta conduta é considerada como crime, de acordo com o artigo 333 do Código 
Penal. 
 
Corrupção Passiva: solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem (art. 317 do 
Código Penal). 
 
Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 
aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta Administração da 
Companhia. 
 
Fornecedores: Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços para a 
Companhia e/ou suas subsidiárias. 
 
Informações Confidenciais: Quaisquer informações, materiais, pormenores, 
documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações, aperfeiçoamentos ou 
dados de qualquer espécie ou natureza, que possam ser consideradas confidenciais e 
de conhecimento privilegiado, que venham a ter conhecimento ou acesso, ou que 
venham a ser confiados em razão da função e/ou Fornecimento, sejam eles de 
interesse da Companhia ou de terceiros. 
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Considera-se informação confidencial ou privilegiada aquela informação relativa a Atos 
ou Fatos Relevantes até que sejam divulgadas aos órgãos reguladores e, 
simultaneamente, aos acionistas e investidores em geral, por meio da devida 
publicação dessas informações pelos órgãos da imprensa.  
A obrigatoriedade de proteção das informações confidenciais e privilegiadas não se 
limita a protegê-las contra o uso indevido, mas, também utilizá-las somente 
internamente para o desempenho de seus deveres profissionais. 
 
Investidores: Todas as pessoas ou empresas que participam no mercado de capitais 
com o objetivo de valorizarem os seus ativos. 
 
Leis e regulamentos: Lei é uma regra ou norma de conduta; o regulamento é um 
texto normativo que explicita uma norma legal. A diferença entre lei e regulamento é 
que a lei tem mais força que o regulamento, ou seja, ela dita as regras e normas de 
conduta e os regulamentos explicitam o que está descrito na lei não podendo ir além 
de seus termos. 
 
Manifestos: Relatos de situações que: 

a) Comprometem ou possam comprometer o cumprimento dos nossos valores e do 
Código de Conduta Ética.   

b) Gerem dúvidas sobre o Código de Conduta Ética.  
c) Denúncias de situações relacionadas a fraudes, desvios de recursos e danos ao 

patrimônio e ao meio ambiente. 
 
Parente: Pessoa com vínculo familiar em até 2º grau com Administradores ou 
Colaboradores, sendo considerado filho/filha, neto/neta, irmão/irmã, cunhado/cunhada, 
pai/mãe, sogro/sogra e avô/avó. Para os efeitos deste Código, serão considerados 
também os parentes por afinidade, a saber: cônjuge, companheiro(a), genro, nora, 
padrasto, madrasta, enteado(a). 
 
Retaliação: Comportamento agressivo, físico ou verbal, realizado com a intenção de 
ferir ou perseguir alguém. Perseguição realizada contra outra pessoa, represália, 
intimidação, ameaças ou discriminação em decorrência de ato ou fato narrado por 
outra pessoa. 
 
Integridade Moral: Corresponde a boa reputação relacionada a honra, liberdade, 
imagem e nome da Companhia ou de uma pessoa natural. 
 
Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não permitido 
pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, Procedimentos, Contratos 
de Trabalho entre outros. 
 
III. Código de Conduta Ética 

Documento aderente aos valores da Companhia que reúne as principais orientações 
em relação ao comportamento ético que esperamos dos membros da Alta 
Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração e Colaboradores e dos 
Fornecedores que interagem com a Companhia. Acreditamos que estas orientações 
são essenciais para a construção de relações de valor e cumprimento da nossa visão. 
 
IV. Objetivos do Código de Conduta Ética 

O Código de Conduta Ética da Companhia tem os seguintes objetivos: 
• Deixar claro os valores da Companhia, para que os membros da Alta 

Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração e Colaboradores 
possam compreendê-los, praticá-los, respeitá-los e protegê-los; 

• Servir como apoio na tomada de decisão de assuntos relacionados à 
Companhia; 

• Estabelecer os parâmetros das condutas profissionais esperadas dos membros 
da Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração e 
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Colaboradores.   
 

V. A quem se aplica o Código de Conduta Ética 
A todos os membros da Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da 
Administração, Colaboradores e Fornecedores, em seus relacionamentos profissionais 
dentro e fora da Companhia com:  
• Acionistas. 
• Membros da Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração 

e Colaboradores. 
• Associações e Sindicatos. 
• Clientes. 
• Comunidade e Sociedade. 
• Concorrentes. 
• Fornecedores. 
• Governos. 

 
VI. Comitê de Ética 

 
1. O Comitê de Ética é composto por 05 (cinco) membros, sendo 04 (quatro) 
cadeiras fixas e 01 (uma) circulante. As cadeiras fixas são destinadas ao (i) Diretor 
Presidente, ao (ii) Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, a (iii) Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas e a (iv) Gerência Jurídica e de Compliance. A cadeira 
circulante é destinada ao Diretor da Área cujo manifesto está em discussão. A critério 
do Coordenador do Comitê de Ética e/ou do Diretor Presidente, outras pessoas 
poderão ser chamadas para contribuir com a discussão e tomada de decisão. 
 
2. As atribuições do Comitê de Ética são:  

a) Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Ética e valores da Companhia;  
b) Identificar situações que sejam contrárias às disposições do Código de 

Conduta Ética. 
c) Emitir interpretação e/ou orientação nos casos de violação ao Código de 

Conduta Ética e/ou Normas da Companhia; 
d) Deliberar sobre a aplicação de sanção disciplinar para pessoas que violarem o 

Código de Conduta Ética e/ou Normas da Companhia; 
e) Sugerir alterações do Código de Conduta Ética, baseando-se nos princípios e 

valores da Companhia;  
f) Promover a ética e valores da Companhia;  
g) Disseminar a todos os membros da Alta Administração, membros dos Demais 

Órgãos da Administração e Colaboradores o Código de Conduta Ética.  
h) Orientar a respeito de possíveis soluções para conflitos que não estejam 

previstos no Código de Conduta Ética. 
 

3. O Comitê de Ética se reportará à Diretoria Estatutária e contará com o apoio do 
Comitê de Auditoria e auditoria interna a ele vinculada. 

 
VII. Regras de Conduta Ética 

 
1. Condutas esperadas dos Membros da Alta Administração, membros dos 
Demais Órgãos da Administração e Colaboradores: 

1.1. Desempenhar as atividades de acordo com: i) as leis vigentes e aplicáveis, 
inclusive as leis antissuborno e anticorrupção, ii) as regras de compliance; 
iii) as regras estabelecidas neste Código; e iv) as Normas da Companhia. 

1.2. Tratar a todos de forma justa e manter as práticas de trabalho baseados na 
igualdade de oportunidades, respeitando a diversidade e a privacidade de 
cada um. 

1.3. Exercer suas funções e relacionar-se de forma cortês, digna, ética, justa, 
honesta, leal, positiva, com respeito mútuo, confiança, colaboração e 
atenção às pessoas, respeitando todas as formas de diferenças individuais. 
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1.4. Utilizar de forma correta os canais de comunicação da Companhia para 
manifestar opiniões, sugestões, reclamações e manifestos. 

1.5. Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis, apoiando os 
colaboradores a manterem boa qualidade de vida, desenvolvimento 
profissional e pessoal, promovendo o trabalho em equipe como um dos 
fatores determinantes para o sucesso da Companhia. 

1.6. Executar as atividades diárias respeitando os aspectos de segurança e 
saúde definidos pela Companhia; 

1.7. Permitir que as organizações sindicais se manifestem. 
1.8. Evitar situação em que possa caracterizar Conflito de Interesses próprios 

com os da Companhia. 
1.9. Prestar contas aos acionistas e ao mercado financeiro de forma 

transparente, precisa e oportuna, sempre em conformidade com a legislação 
aplicável ao mercado de capitais nacional. 

1.10. Observar boas práticas de governança corporativa garantindo 
imparcialidade, objetividade e honestidade nas relações entre Membros da 
Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração, 
Colaboradores, Acionistas e Investidores. 

1.11. Comercializar produtos e serviços com honestidade e transparência, 
respeitando os interesses dos clientes. 

1.12. Prestar orientações e informações claras e confiáveis, analisando as 
opiniões dos clientes para a melhoria do atendimento, dos produtos e dos 
serviços. 

1.13. Buscar a satisfação do cliente comprometendo-se a entregar produtos com 
qualidade, atendendo especificações, segurança no fornecimento e bom 
atendimento. 

1.14. Buscar parcerias estáveis, com transparência e focadas em benefícios 
mútuos. 

1.15. Adotar processos de compra e contratações imparciais e transparentes. 
1.16. Considerar os interesses da Comunidade na realização de projetos e na 

tomada de decisões. 
1.17. Induzir a prosperidade das Comunidades, gerando trabalho e renda e 

garantindo, também, o retorno adequado dos investimentos dos acionistas 
(Valor Compartilhado). 

1.18. Participar de entidades de classe de modo a contribuir com as políticas 
públicas. 

1.19. Exercer suas atividades visando o desenvolvimento sustentável, primando 
pela utilização de tecnologias que diminuam os impactos das suas ações, 
buscando eficiência na utilização dos recursos naturais. 

1.20. Manter relações transparentes com administradores e funcionários do setor 
público, agindo com honestidade e integridade, afastando-se sempre que a 
Conduta parecer imprópria, com o intuito de combater a corrupção, o 
favorecimento e a obtenção de vantagens ilegais, informando ao seu líder a 
ocorrência destes fatos. 

 
2. Condutas Intoleráveis e sujeitas a punição 

2.1. Discriminar por raça, gênero, idade, religião, orientação sexual, convicção 
política e/ou condição de portador de deficiência. 

2.2. Assédio de qualquer natureza, inclusive Moral ou Sexual. 
2.3. Atribuir apelidos que possam ofender, constranger ou denegrir a imagem, a 

reputação ou a moral dos colegas de trabalho. 
2.4. Utilizar ideias ou projetos de terceiros assumindo as consequências 

positivas do trabalho como se fossem de própria autoria. 
2.5. Utilizar o cargo visando obter vantagens pessoais ou em benefício de 

terceiros, facilidades ou qualquer outra forma de favorecimento ilegítimo. 
2.6. Realizar propaganda política, partidária, sindical ou religiosa nas 

dependências da Companhia. 
2.7. Oferecer ou receber hospitalidades, brindes e presentes em desacordo com 
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as Normas da Companhia; 
2.8. Realizar doações ou patrocínios em desacordo com as Normas da 

Companhia; 
2.9. Ter Parente como subordinado direto. 
2.10. Ofertar, pagar, prometer ou autorizar um benefício pessoal (seja pagamento 

ou qualquer outro tipo de benefício pessoal), direta ou indiretamente, a 
qualquer Agente Público ou privado. 

2.11. Negociar, em função de cargo ou acesso a Informações Privilegiadas, ações 
de emissão da Companhia nos períodos de impedimento legal, infringindo a 
legislação aplicável (CVM – Comissão de Valores Mobiliários) e Normas da 
Companhia. 

2.12. Manifestar-se em público em nome da Companhia, salvo se tiver orientação 
da área de Comunicação. 

2.13. Utilizar ou repassar a terceiros, quaisquer tipos de Informações 
Confidenciais e/ou relevantes da Companhia, os membros da Alta 
Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração e 
Colaboradores, Fornecedores ou clientes. 

2.14. Utilizar em benefício próprio ou de terceiros, ou repassar a terceiros, 
segredos de indústria, processos, produtos, fórmulas, tecnologias, 
propriedade intelectual, Informações Confidenciais e direitos autorais. 

2.15. Repassar ou divulgar por meio de comentários ou boatos, qualquer 
informação que possa prejudicar a Companhia, os membros da Alta 
Administração, membros dos Demais Órgãos da Administração e 
Colaboradores. 

2.16. Apresentar cases da Companhia em palestras, seminários ou publicações 
sem a autorização da gerência de área e da área de Comunicação. 

2.17. Realizar ações ou práticas que possam caracterizar concorrência desleal. 
2.18. Praticar atos que denigram a imagem dos Concorrentes, a sua competência 

ou a qualidade de seus produtos e serviços. 
2.19. Obter informação privilegiada, práticas de espionagem econômica e 

industrial ou obtenção ilícita de planos e ações dos concorrentes. 
2.20. Participar de qualquer atividade que (i) possa por em risco a sua Integridade 

Moral, (ii) conflitem com o cargo exercido na Companhia e/ou (iii) venham a 
prejudicar os resultados do seu trabalho e os resultados da Companhia. 

2.21. Participar direta ou indiretamente em trabalhos que sejam concorrentes com 
as atividades da Companhia. 

2.22. Contratar Fornecedores que tenham como sócios pessoas com vínculo 
familiar de até 2º grau com o responsável pela tomada da decisão na 
Companhia. 

2.23. Utilizar equipamentos disponibilizados para o exercício das funções (correio 
eletrônico, internet, etc.) para fins não autorizados, contrariando as Normas 
Internas da Companhia. 

2.24. Contratar empresas que estejam em desacordo com a legislação e com as 
normas desse Código de Conduta Ética, que utilizem trabalho infantil ou 
análogo ao escravo ou que não tenham práticas ambientais adequadas. 

2.25. Recorrer a qualquer ato de Corrupção Ativa ou Passiva para conduzir os 
negócios da Companhia. 

 
VIII. Nossos Canais de Contato 

a) Liderança imediata; 
b) E-mail etica@irani.com.br, que será recebido pelo(a) Coordenador(a) do 

Comitê de Ética e Diretor Presidente; 
c) Diretor Presidente (sergioribas@irani.com.br); 
d) Canal disponível no Mundo IRANI no Link ÉTICA, para o público interno; e 
e) Canal disponível no site www.irani.com.br no Link Institucional, para o público 

externo. 
 
 

mailto:sergioribas@irani.com.br
http://www.irani.com.br/
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IX. Tratativa dos Manifestos 
1. Os Manifestos devem ser reportados nos canais de contato do Comitê de Ética 

e pode ser realizado por membros da Alta Administração, membros dos 
Demais Órgãos da Administração, Colaboradores e/ou por quaisquer pessoas 
externas. 

2. A Companhia valoriza Manifestos realizados de boa fé e por pessoas que 
tenham conhecimento de fatos, dados ou situações irregulares envolvendo os 
seus negócios, os membros da Alta Administração, membros dos Demais 
Órgãos da Administração, seus Colaboradores e/ou seus Fornecedores. Os 
Manifestos devem ser fundamentados com narrativa detalhada do fato e, se 
possível, acompanhado de documentos e fotos que possam auxiliar na 
investigação. 

3. Os Manifestos estão subdivididos em 04 (quatro) categorias e são apurados 
pelas seguintes áreas: 
a) Comportamentais: Comprometem ou possam comprometer o 

cumprimento dos nossos valores e do Código de Conduta Ética.  Estes 
manifestos serão acompanhados e tratados pela área de Desenvolvimento 
de Pessoas; 

b) Dúvidas: relacionadas ao cumprimento do Código de Conduta Ética. Estas 
dúvidas serão esclarecidas pelo Comitê de Ética; 

c) Processos: Denúncias de situações relacionadas a fraudes, desvios de 
recursos, descumprimento de processos e danos ao patrimônio. Estes 
manifestos serão investigados pela área de Auditoria Interna. 

d) Outros: relacionado a situações que não se enquadram em nenhuma das 
possibilidades anteriores. São analisadas pelo coordenador do Comitê de 
Ética e endereçados para tratativa pela área de Desenvolvimento de 
Pessoas, Auditoria Interna ou pelo Comitê de Ética, conforme for o caso. 

 
X. Disposições Gerais: 

1.  É responsabilidade de todos os membros da Alta Administração, membros dos 
Demais Órgãos da Administração e Colaboradores a aplicação e cumprimento 
deste Código, dentro dos seus princípios e transparência. 

2. É responsabilidade das nossas lideranças a disseminação do comportamento 
ético e, por esse motivo, garantir que os seus liderados conheçam e entendam 
este Código e as demais políticas da Companhia. Os líderes também devem 
ser exemplo para todos os Colaboradores e Fornecedores, na aplicação de 
nossas diretrizes. 

3. Situações que caracterizem violação a este Código devem ser imediatamente 
comunicadas por quem tiver conhecimento. 

4. Situações que possam acarretar Conflito de Interesses não especificadas neste 
Código devem ser informadas ao Comitê de Ética para buscar orientações e 
esclarecimentos. 

5. Os Manifestos podem ser identificados ou anônimos e serão devidamente 
avaliados. A confidencialidade e o anonimato da pessoa que fizer o manifesto 
são garantidos. Também é garantida a confidencialidade das pessoas que 
contribuem com as investigações para apuração dos fatos. 

6. Independentemente do canal a ser utilizado, todas as pessoas envolvidas, 
tanto no recebimento como na avaliação da situação, têm o dever de manter o 
mais absoluto sigilo das informações apuradas. 

7.  A Companhia não admite a violação do sigilo e confidencialidade de nenhuma 
das informações abordadas em quaisquer das etapas dos procedimentos ético-
disciplinares. 

8. A Companhia não admite qualquer espécie de Retaliação contra quem relata 
ou manifesta comportamento duvidoso, suspeito ou possivelmente antiético, ou 
faça perguntas, relatos e exponha dúvidas, podendo serem aplicadas sanções 
àqueles que praticarem retaliações contra os denunciantes de boa-fé, 
conforme item XII abaixo. Valorizamos um ambiente de trabalho onde todos se 
sintam à vontade para apontar problemas, esclarecer dúvidas e dividir 
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preocupações. 
9. As regras contidas no Código de Conduta Ética integram o contrato de 

trabalho. 
 
XI. Treinamentos 
A Companhia realizará treinamentos periódicos, no mínimo, a cada dois anos, para 
todos os membros da Alta Administração, membros dos Demais Órgãos da 
Administração e Colaboradores da Companhia, com controle de presença, sobre a 
aplicabilidade e abrangência deste Código.  

 
XII. Sanções e Penalidades 
As condutas que estiverem em desacordo com este Código estarão sujeitas a medidas 
disciplinares, que incluem advertência (verbal ou formal), suspensão e demissão, 
conforme contrato de trabalho, Normas da Companhia e legislações vigentes, em 
especial trabalhista, civil e criminal. 

 
XIII. Aprovação e vigência 
Este Código foi originalmente aprovado pelo Conselho de Administração em sua 
reunião de 30 de abril de 2008 e revisado em 20 de outubro de 2010, 16 de julho de 
2014, 18 de outubro de 2017 e em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 
02 de dezembro de 2020. Está disponível no Mundo IRANI, no site www.irani.com.br e 
no link Institucional. 
 
Termo de 
Compromisso 

Declaro ter recebido os devidos esclarecimentos sobre o Código 
de Conduta Ética da Companhia e estar de acordo com o seu 
conteúdo, comprometendo-me a relacioná-lo em todas as 
minhas atividades e zelar pelo seu cumprimento. 
Local e data .................................................................. 
Nome completo ............................................................ 
Assinatura .................................................................... 

 
 

* * *



 

 

 

 

 

 


