BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
CNPJ nº 13.574.594/0001-96
REGIMENTO DO COMITÊ DE AUDITORIA
O presente “Regimento”, elaborado com base nas melhores práticas de mercado, tem por objeto
a definição das regras de funcionamento do órgão interno não estatutário da BK Brasil Operação
e Assessoria a Restaurantes S.A. “Companhia”, denominado “Comitê de Auditoria”,instalado
em 14 de junho de 2017, como base na deliberação do Conselho de Administração tomada em
maio de 2017.
I - Funções, Composição Mandato e Características
1.

O Comitê de Auditoria é o órgão interno independente e qualificado, responsável pela
supervisão das seguintes atividades: (i) gestão de controles internos; (ii) administração de
riscos; (iii) auditoria interna; (iv) trabalhos da “Auditoria Independente” da Companhia
(comumente referida também como “Auditoria Externa” ou “Big 4”); e (v) atividades da área
de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia.

2. O Comitê de Auditoria reportar-se-á ao Conselho de Administração da Companhia e será
composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos bienalmente
pelo Conselho de Administração, sendo certo que o exercício da função de membro do Comitê
de Auditoria é pessoal e indelegável. O Coordenador do Comitê de Auditoria será escolhido
pelo Conselho de Administração, devendo ser um membro independente daquele colegiado.
3. Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração para um
mandato unificado de 2 (dois) anos, coincidente com o mandato do Conselho de
Administração, admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos, observado o prazo
máximo de 6 (seis) anos.
4. Tendo exercido mandato por qualquer período, os membros do Comitê de Auditoria que
tenham dele se desligado, somente poderão integrar tal órgão novamente após decorridos,
no mínimo, 2 (dois) anos do final do respectivo desligamento.
5. O mandato dos representantes do Conselho de Administração, no Comitê de Auditoria,
terminará automaticamente no caso em que tal representante seja destituído como membro
do Conselho de Administração.
6. A maioria dos membros do Comitê de Auditoria deve ser independente, devendo a
coordenação ser exercida por um conselheiro independente, que não participe da diretoria.
Ao menos um dos membros independentes deve ter experiência comprovada nas áreas
contábil-societária, de controles internos, área financeira e de auditoria, demonstrando ter
realizado análises de demonstrações financeiras em companhias de complexidade e
abrangência comparáveis. O Coordenador também deve ser conhecedor das normas e
princípios contábeis e sua aplicabilidade nas provisões, reservas e estimativas contábeis; deve
ter domínio das regras referentes aos controles internos relacionados com a elaboração de
demonstrações contábeis e financeiras.
7. Nenhum dos membros do Comitê de Auditoria pode:
a.

Ter sido, nos últimos 5 (cinco anos), diretor ou empregado da Companhia, sua
controladora, controlada, direta ou indireta, coligada ou sociedade em controle
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comum; responsável técnico da equipe envolvida nos trabalhos de Auditoria
Independente da Companhia.
b. Ser cônjuge, parente em linha reta ou linha colateral, até o terceiro grau, e por
afinidade, até o segundo grau, de pessoas referidas no parágrafo 8.a.
8. O Conselho de Administração poderá terminar o mandato de qualquer membro do Comitê de
Auditoria no caso em que a sua independência venha a ser afetada por qualquer circunstância
de conflito ou de potencial conflito.
9.

O Comitê de Auditoria deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual
ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo conselho de administração para conduzir ou
determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas
atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes,
zelando pela integridade e confidencialidade dos trabalhos.

10. O membro do Comitê de Auditoria não receberá nenhum outro tipo de remuneração da
Companhia ou empresas controladas, que não seja aquela relativa à sua função de integrante
do Comitê de Auditoria ou do Conselho de Administração.
11. O Conselho de Administração definirá a remuneração dos eventuais membros externos não
pertencentes ao conselho de administração, mas pertencentes ao Comitê de Auditoria. A
remuneração dos membros do Conselho de Administração nomeados ao Comitê de Auditoria
estará sujeita às regras definidas no Estatuto Social da Companhia quanto à remuneração de
conselheiros.
II - Funcionamento
12. O Comitê de Auditoria reunir-se-á no mínimo 4 (quatro) vezes ao ano por convocação de seu
Coordenador.
a. As reuniões devem ser agendadas de forma que as informações contábeis sejam sempre
apreciadas antes de sua divulgação.
b. A pauta das reuniões será informada antecipadamente aos membros do Comitê. As
deliberações do Comitê de Auditoria serão tomadas pela maioria de seus membros.
c. As deliberações das reuniões do Comitê de Auditoria serão registradas em atas.
d. Além das reuniões ordinárias, o Comitê de Auditoria poderá agendar reuniões
extraordinárias, convocando para dela participarem os administradores da Companhia, os
Auditores Independentes, os responsáveis pela área de Compliance ou quaisquer pessoas
de outras áreas da Companhia.

e. Nas reuniões do Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria, através de seu
Coordenador, reportará os trabalhos desenvolvidos no último trimestre e comunicará os
fatos relevantes observados.

f. As reuniões e discussões poderão ocorrer com os membros do Comitê de Auditoria

participando por via telefônica, videoconferência, correio eletrônico, ou por outro meio
idôneo de manifestação de vontade, desde que permita a identificação dos seus
membros, bem como a comunicação simultânea com todos os demais presentes na
reunião, sem prejuízo da posterior assinatura da ata.
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13. Com o objetivo de verificar o cumprimento de suas recomendações ou esclarecimentos de
suas indagações, o Comitê de Auditoria, por deliberação da maioria de seus membros, poderá
convocar quaisquer colaboradores ou administradores da Companhia para as reuniões.
14. O Coordenador do Comitê de Auditoria, acompanhado de outros membros, quando necessário
ou conveniente e mediante convite do Conselho de Administração, poderá comparecer à
assembleia geral ordinária da Companhia.
III – Atribuições
Compete ao Comitê de Auditoria as seguintes atribuições:
15. Zelar pelo cumprimento deste Regimento, submetendo eventuais alterações à aprovação do
Conselho de Administração.
16. Manter postura imparcial e cética no desempenho de suas atividades e, sobretudo, em relação
às estimativas presentes nas demonstrações financeiras e à gestão da Companhia.
17. Supervisionar as atividades do Auditor Independente, a fim de avaliar a sua independência,
qualidade dos serviços prestados, se atendem as demandas do Comitê de Auditoria em todas
as matérias de sua competência e a adequação dos serviços prestados às necessidades da
Companhia:
i. Atentando para a qualidade do quadro de pessoal a ser alocado para a realização dos
seus trabalhos, a abrangência da Auditoria Independente e o planejamento dos
trabalhos;
ii. Avaliando, anualmente, no que concerne ao Auditor Independente e, também, à luz das
necessidades da Companhia:
a. Os procedimentos de controle interno de qualidade;
b. Sua independência;
c. Eventuais questionamentos de autoridades governamentais e reguladores;
d. O relacionamento entre o Auditor Independente e a Companhia; e
e. O relatório mais recente de revisão externa do controle de qualidade da empresa
ou documento de publicação do Conselho Federal de Contabilidade com alusão
a estes resultados.
18. Supervisionar as atividades da área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e
Compliance:
i.

Monitorando a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos
implantados, visando a confiabilidade e integridade das informações e proteção da
Companhia de todas as partes interessadas.

ii.

Avaliando e monitorando as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive
requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: a
remuneração da administração; a utilização de ativos da Companhia; e as despesas
incorridas em nome da Companhia.

iii.

Por meio da Auditoria Interna, avaliando a qualidade e a eficácia dos sistemas de
controles internos e de administração de riscos existentes na Companhia, além do
cumprimento dos dispositivos legais, normativos, regulamentos e normas internas
aplicáveis, incluindo a política de transações com partes relacionadas.
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19. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna:
i.

Avaliando sua eficácia e verificando o cumprimento da legislação, regulamentação e
normas internas.

ii.

Aprovando o seu planejamento e supervisionando sua atuação e os resultados dos seus
trabalhos, bem como avaliando a qualificação técnica dos seus funcionários.

20. Supervisionar a área de elaboração das demonstrações contábeis e financeiras:
iii.

Monitorando e controlando a qualidade das demonstrações financeiras trimestrais,
intermediárias e demonstrações financeiras de final do exercício.

iv.

Monitorando as informações e medições divulgadas com base em dados contábeis
ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na
estrutura de relatórios usuais das demonstrações financeiras.

v.

Analisando, em conjunto com o Auditor Independente, as principais políticas e práticas
de contabilidade utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis, bem como
quaisquer mudanças significativas na aplicação ou escolha de tais políticas e práticas,
discutindo sobre as mudanças requeridas.

vi.

Analisando, em conjunto com o Auditor Independente, os métodos alternativos de
tratamento contábil à luz das normas contábeis, relativos a informações financeiras,
inclusive estruturas fora de balanço e informações proforma ou ajustadas, seus efeitos
nas demonstrações contábeis e os critérios utilizados para sua divulgação, bem como o
tratamento contábil eventualmente aconselhado pelo Auditor Independente.

vii.

Resolvendo quaisquer divergências entre o Auditor Independente e a administração da
Companhia relativas às demonstrações contábeis e aos relatórios financeiros.

21. Revisar, previamente à aprovação pelo Conselho de Administração, as demonstrações
contábeis anuais da Companhia, bem como as notas explicativas e os relatórios da
administração e do Auditor Independente.
22. Avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de Auditoria Interna, a
adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas
respectivas evidenciações.
23. Recomendar ao Conselho de Administração a contratação e destituição da Auditoria
Independente, para a elaboração de Auditoria Independente ou para qualquer outro serviço.
24. Recomendar a contratação, a substituição ou a dispensa do responsável pela Auditoria
Interna.
25. Estabelecer meios para receber denúncias e divulgar procedimentos para recepção e
tratamento das denúncias sobre erros ou fraudes relevantes referentes à contabilidade,
auditoria e controles internos, bem como sobre o descumprimento de dispositivos legais e
regulamentares e de normas internas, incluindo o Código de Conduta da Companhia,
prevendo procedimentos específicos para proteção do denunciante, tais como seu anonimato
e a confidencialidade da informação.
26. Recomendar à administração da Companhia a correção ou o aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito das atribuições do Comitê de Auditoria.
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27. Avaliar a implantação de recomendações feitas pela Auditoria Independente e pela Auditoria
Interna e, ainda, as feitas pelo próprio Comitê de Auditoria.
28. Estabelecer e divulgar a Política de Contratação Serviços Extra Auditoria Independente a
serem eventualmente prestados pela Auditoria Independente, de forma a evitar prestação de
serviços que coloquem em risco sua respectiva independência ou objetividade.
29. Aprovar a contratação de funcionários ou de prestadores de serviços que tenham atuado na
equipe de Auditoria Independente nos doze meses anteriores.
30. Anualmente, fazer sua autoavaliação e reportar o resultado ao Conselho de Administração.
31. Anualmente, preparar um relatório detalhado sobre suas atividades, os resultados, conclusões
alcançadas e recomendações feitas, incluindo a avaliação formal das funções de Auditoria
Interna e Auditoria Independente, reportando-o ao Conselho de Administração e mantendoo disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos.
32. Anualmente, preparar um relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as
demonstrações financeiras, contendo a descrição de: suas atividades, os resultados e
conclusões alcançadas e as recomendações feitas; e quaisquer situações nas quais exista
divergência significativa entre a administração da Companhia, a Auditoria Independente e o
Comitê de Auditoria, em relação às demonstrações financeiras da Companhia.

Revisão aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 31 de março de 2021.
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