Carta Interpretação do Estatuto do Comitê de Auditoria
Artigo 36
O Comitê de Auditoria é composto por pelo menos 3 membros, todos eles Conselheiros
Independentes.
1. Em qualquer caso, os membros do Comitê de Auditoria deverão preencher os requisitos
estabelecidos no §2º do Art. 18 deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos de
independência e experiência em assuntos relacionados à contabilidade, auditoria, finanças,
tributação e controles internos, exigidos pela Securities and Exchange Commission (“SEC”) e
pela New York Stock Exchange (“NYSE”), devendo no mínimo um dos membros ter vasta
experiência em administração contábil e financeira.
2. Os membros do Comitê de Auditoria devem ser indicados pelo Comitê de Nomeação e
Governança Corporativa e eleitos pelo conselho de administração, para um mandato de 2 anos,
permitida a reeleição.
Artigo 37
Compete ao Comitê de Auditoria, além de outras funções que possam vir a ser atribuídas pelo
conselho de administração ou que sejam exigidas pelas regras da SEC e da NYSE, sempre se
reportando ao conselho de administração no exercício de suas funções:
(a) recomendar os auditores independentes à elaboração ou divulgação de parecer de
auditoria ou prestação de outros serviços correlatos de auditoria, revisão e certificação,
aprovando sua remuneração e o escopo dos serviços contratados;
(b)

supervisionar o trabalho dos auditores independentes da Companhia;

(c) revisar e aprovar o escopo do(s) plano(s) anual(ais) de auditoria dos auditores
independentes;
(d)

avaliar as qualificações, atuação e independência dos auditores independentes;

(e) estabelecer as diretrizes para contratação, pela Companhia, de empregados ou exempregados de empresa que tenha prestado serviços de auditoria à Companhia;
(f) ao menos uma vez ao ano, avaliar o desempenho, responsabilidades, orçamento e quadro
de pessoal da função de auditoria interna da Companhia, bem como revisar o plano de auditoria
interna (incluindo a revisão das responsabilidades, orçamento e quadro de pessoal da função
de auditoria interna da Companhia em conjunto com os seus auditores independentes);
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(g) revisar e discutir, com a administração da Companhia e com os auditores independentes,
em reuniões conjuntas ou separadas, as demonstrações financeiras anuais auditadas;
(h) revisar, juntamente com a administração da Companhia, as políticas gerais da Companhia
sobre divulgação de resultados, bem como sobre as orientações quanto a informações
financeiras e lucros fornecidas a analistas e agências de classificação de risco de crédito,
inclusive, em cada caso, o tipo de informação a ser divulgada e o tipo de apresentação a ser
feita, com especial atenção ao uso de informações financeiras não previstas nos princípios de
contabilidade geralmente aceitos;
(i) revisar periodicamente, com a administração da Companhia e com os auditores
independentes, em reuniões conjuntas ou separadas: (i) quaisquer análises ou demais
comunicações escritas elaboradas pela administração e/ou pelos auditores independentes,
contendo questões relevantes sobre divulgação de informações financeiras ou entendimentos
adotados na elaboração das demonstrações financeiras; (ii) as políticas e práticas contábeis
críticas da Companhia; (iii) as operações com partes relacionadas, assim como as operações e
estruturas não refletidas nas demonstrações financeiras; (iv) quaisquer questões relevantes
relativas a princípios contábeis e apresentação das demonstrações financeiras, incluindo
quaisquer mudanças significativas na escolha ou aplicação de princípios contábeis pela
Companhia; e (v) o efeito de iniciativas ou atos, aplicáveis à Companhia, por parte de
autoridades administrativas ou encarregadas de disciplina contábil;
(j) revisar, juntamente com o diretor presidente e o diretor executivo financeiro, os controles e
procedimentos de divulgação da Companhia, bem como os controles internos associados aos
relatórios financeiros, incluindo a constatação de eventuais deficiências significativas e falhas
relevantes na concepção ou operacionalização dos controles internos associados aos relatórios
financeiros, as quais tenham probabilidade razoável de afetar a capacidade da Companhia de
registrar, processar, sumariar e reportar informações financeiras, bem como qualquer fraude
envolvendo membros da administração ou demais funcionários que desempenhem papel de
relevo no controle interno associado a relatórios financeiros;
(k) apreciar, e discutir com os auditores independentes, quaisquer dificuldades ou problemas
de auditoria, bem como a resposta da administração aos mesmos, tais como: (i) restrições ao
escopo das atividades dos auditores independentes, ou ao acesso a informações solicitadas; (ii)
ajustes contábeis que não tenham sido objeto de nota ou proposta pelo auditor, mas tenham
sido analisados por ele devido à sua relevância ou por outro motivo; (iii) comunicações entre a
equipe de auditoria e o escritório nacional da empresa de auditoria no que respeita a questões
de auditoria ou contabilidade suscitadas pela contratação; e (iv) qualquer parecer à
administração ou carta sobre controles internos emitida pelo auditor, ou que se pretenda seja
emitida pelo auditor;
(l) resolver as divergências entre a administração e qualquer dos auditores independentes, no
que respeita aos relatórios financeiros da Companhia;
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(m) revisar as políticas e práticas da Companhia para avaliação de risco e gestão de risco,
inclusive por meio da discussão com a administração das principais exposições a risco
financeiro da Companhia, bem como as medidas implementadas para monitoramento e controle
de tais exposições;
(n) auxiliar o conselho de administração no desempenho das funções de fiscalização da
diretoria;
(o) revisar o Código de Ética e Conduta da Companhia, bem como os procedimentos
adotados para monitoramento de conformidade com o mesmo, incluindo procedimentos para
recebimento, preservação e tratamento de reclamações recebidas pela Companhia com relação
a matéria contábil, de auditoria ou de controles contábeis internos, assim como procedimentos
para encaminhamento pelos empregados da Companhia, em caráter anônimo e confidencial, de
preocupações acerca de assuntos questionáveis em matéria de contabilidade ou auditoria;
(p) fiscalizar, anualmente, o atendimento à legislação aplicável e ao Código de Ética e
Conduta, inclusive por meio da revisão de quaisquer relatórios elaborados por advogados que
representem a Companhia, abordando infração relevante da lei ou quebra de dever fiduciário;
(q) apreciar eventuais conflitos de interesses envolvendo os membros do conselho de
administração da Companhia, bem como fornecer opinião sobre a possibilidade ou não de
quaisquer de tais Conselheiros votarem qualquer matéria que possa ensejar conflito de
interesses; e
(r) apreciar quaisquer reclamações acerca de matérias contábeis, de auditoria e de controles
contábeis internos recebidas de acordo com os procedimentos acima referidos.
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