REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA E RISCO ESTATUTÁRIO
Este Regimento Interno (“Regimento”), elaborado com base nas melhores práticas,
estabelece as regras de funcionamento do Comitê de Auditoria e Risco Estatutário da
SOMOS Educação S.A. (“CAR”), instituído pela Assembleia Geral Extraordinária da SOMOS
Educação S.A. (“Companhia”) de 02 de setembro de 2016.
Esse Regimento altera e substitui o anterior (aprovado pelo seu Conselho de
Administração em 12 de agosto de 2016) a partir da data de sua aprovação.
CAPÍTULO I
DO COMITÊ DE AUDITORIA E RISCO ESTATUTÁRIO
Artigo 1. O CAR é um órgão estatutário de assessoria ao Conselho de Administração da
Companhia.
Artigo 2. O CAR se reporta ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia
operacional e dotação orçamentária, anual ou por objeto, dentro dos 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.
Artigo 3. Por ser um órgão de assessoramento do Conselho de Administração, as decisões
do CAR constituem recomendações ao Conselho de Administração, as quais devem ser
sempre acompanhadas pela análise que suporte tal decisão.
Artigo 4. O CAR será regido pelo disposto no Estatuto Social da Companhia, por este
Regimento e pela Instrução CVM 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada (“ICVM
308”).

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Artigo 5. O CAR funcionará de modo permanente e será composto por, no mínimo, 3
(três) membros, dos quais 1 (um) será designado Coordenador, todos nomeados pelo
Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, observadas as seguintes
regras:
(i) dentre os membros do CAR, ao menos 1 (um) deverá ser membro do Conselho de
Administração da Companhia que não participe da diretoria da Companhia;
(ii) a maioria dos membros do CAR deverá ser de membros independentes, nos termos
do artigo 31-C, II da ICVM 308, devendo tal qualificação ser expressamente indicada nas
atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia que os elegerem;
(iii) dentre os membros do CAR, ao menos 1 (um) deverá possuir reconhecida experiência
em assuntos de contabilidade societária, conforme previsto no artigo 31-C, §§6º e 7º da
ICVM 308;
(iv) todos os membros do CAR devem atender aos requisitos previstos no artigo 147 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”); e
(v) a função do membro do CAR é indelegável.
Parágrafo 1º. Findo o mandato, os membros do CAR permanecerão no exercício de seus
cargos até a investidura de seus substitutos, nos termos deste Regimento.
Parágrafo 2º. Na hipótese de vacância do cargo de Coordenador, haverá a eleição de novo
Coordenador, cujas funções serão exercidas até o término do mandato do substituído.

Parágrafo 3º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro(s) do CAR, uma Reunião do
Conselho de Administração será convocada para proceder à eleição de membro(s) para
o(s) cargo(s) vago(s).
Parágrafo 4º. A substituição de membro do CAR deve ser comunicada à CVM em até 10
(dez) dias contados da sua substituição.
Artigo 6. Os membros do CAR farão jus à remuneração aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia.
Artigo 7. Tendo exercido mandato por qualquer período, os membros do CAR só poderão
voltar a integrar tal órgão, na mesma Companhia, após decorridos, no mínimo, 3 (três)
anos do final do mandato.
Artigo 8. O término do mandato, renúncia, demissão ou desligamento de profissionais da
Companhia que sejam também integrantes do CAR implica, automaticamente, a extinção
do seu mandato como membro do CAR.
Artigo 9. É vedada a participação de diretores da Companhia, suas controladas,
controladora, coligadas ou sociedades em controle comum, diretas ou indiretas, como
membro do CAR.

CAPÍTULO III
DO COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Artigo 10. Dentre os membros do CAR, o Conselho de Administração designará um
Coordenador, que terá competências e atribuições exclusivas, além daquelas comuns aos
membros do CAR (“Coordenador”).
Article 11. Caberá ao Coordenador do CAR:

(i) convocar as reuniões do CAR e presidi-las;
(ii) orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates durante as reuniões do CAR,
bem como solucionar questões de ordem que venham a ser suscitadas nas reuniões;
(iii) encaminhar ao Conselho de Administração da Companhia as recomendações do CAR;
(iv) reunir-se, acompanhado de outros membros do CAR (quando julgar necessário ou
conveniente), com o Conselho de Administração, no mínimo, trimestralmente;
(v) comparecer às assembleias gerais ordinárias da Companhia;
(vi) representar o CAR em todos os atos necessários; e
(vii) cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES
Artigo 12. O CAR é o órgão responsável pela supervisão dos processos de controles
internos e de administração de riscos, bem como, das atividades da auditoria interna. Ao
CAR compete assessorar o Conselho de Administração da Companhia, quando por este
requisitado, e desempenhar, independentemente, de acordo com os procedimentos
estabelecidos neste Regimento, as finalidades descritas neste Regimento.
Parágrafo 1º. Os membros do CAR terão acesso às informações e esclarecimentos
necessários ao fiel desempenho da sua função, por meio de solicitação escrita, que pode
ser encaminhada inclusive por e-mail e endereçada a qualquer membro da Diretoria, com
cópia para todos os membros do CAR.

Parágrafo 2º. O exercício das atividades do CAR será realizado dentro de cronogramas
razoáveis visando o bom andamento dos trabalhos e da gestão dos negócios da
Companhia.
Parágrafo 3º. Acerca dos documentos e informações recebidos da Companhia, cada
membro do CAR tem o dever de guarda e sigilo dos mesmos, não podendo por qualquer
modo divulgar seu conteúdo para terceiros estranhos à Companhia, respondendo em
caso de transgressão, por dolo ou culpa, pelas perdas e danos a que der causa em face da
Companhia, seus administradores ou acionistas.
Article 13. As atividades abaixo listadas serão desenvolvidas pelo CAR, sem prejuízo de
outras atividades que poderão ser requisitadas pelo Conselho de Administração, ao seu
exclusivo critério:
(A)

Demonstrações

Financeiras

Trimestrais,

Demonstrações

Intermediárias,

Demonstrações Financeiras Anuais e Divulgações:
(i) supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia;
(ii) monitorar a qualidade e a integridade de informações trimestrais, demonstrações
intermediárias e demonstrações financeiras anuais da Companhia, bem como 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;
(iii) revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis, parecer dos
auditores externos e relatório da administração da Companhia; e
(iv) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as
demonstrações financeiras, bem como relatório anual circunstanciado, contendo a

descrição de suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações
feitas, bem como quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a
administração da Companhia, os auditores independentes e o CAR em relação às
demonstrações financeiras da Companhia.
(B) Conformidade com as Disposições Legais e Regulamentares:
Supervisionar as atividades de controle com vistas ao cumprimento das disposições
legais e regulamentares pela Companhia.
(C) Qualificação, Independência e Desempenho dos Auditores Externos:
(i) analisar os procedimentos de controle de qualidade (processos de revisões internas,
peer review, políticas de independência, rotação de sócios, dentre outros);
(ii) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente;
(iii) avaliar a experiência e qualificação da equipe de auditoria externa; e
(iv) supervisionar as atividades dos auditores externos da Companhia, afim de avaliar a
sua independência, a qualidade e adequação dos serviços prestados às necessidades da
Companhia.
(D) Desempenho das Funções de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos:
(i) analisar a estrutura organizacional da área de gerenciamento de riscos;
(ii) supervisionar e acompanhar as atividades dos auditores internos da Companhia;
(iii) supervisionar as atividades da área de controles internos da Companhia, bem como
avaliar a qualidade e efetividade de tais controles;

(iv) analisar os procedimentos de avaliação e gerenciamento de riscos;
(v) avaliar e monitorar 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;
(vi) aprovar o planejamento e acompanhar a atuação e os resultados dos trabalhos da
auditoria interna, bem como a qualificação técnica dos seus funcionários;
(vii) discutir e aprovar as recomendações que serão feitas a administração; bem como,
acompanhar sua implementação; and
(viii) supervisionar os processos judiciais em andamento, seu status e avaliação das
probabilidades de ganho/perda.
(E) Demais Atividades Relacionadas:
(i) 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;
(ii) elaborar o relatório do CAR, contendo informações acerca da efetividade (a) dos
controles internos realizados pela Companhia; (b) da auditoria externa; e (c) da
qualidade e integridade das demonstrações contábeis, bem como das atividades do CAR;
e
(iii) realizar, anualmente, uma autoavaliação da atuação do CAR e encaminhar o resultado
para o Conselho de Administração com recomendações para mudanças a serem
implementadas, caso aplicável.

Artigo 14. As atividades e atribuições do CAR não suprem e não se confundem com as
atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal da Companhia, quando
instalado.
Artigo 15. A cada membro do CAR compete:
(i) comparecer às reuniões do CAR;
(ii) convocar, em conjunto com outro membro do CAR, reuniões extraordinárias, sempre
que necessário;
(iii) examinar durante as reuniões do CAR, as matérias que lhe forem atribuídas, assim
como os documentos pertinentes ao desempenho de suas funções, emitindo opiniões
sobre elas;
(iv) tomar parte nas discussões e recomendações; e
(v) solicitar aos órgãos de administração e/ou aos auditores externos as informações
consideradas indispensáveis ao desempenho da função.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES
Artigo 16. O CAR se reunirá, no mínimo mensalmente, de forma que as informações
contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação e, extraordinariamente,
quando necessário, preferencialmente na sede da Companhia ou em qualquer outro lugar
da conveniência dos membros, sendo que, em caráter de urgência, as reuniões do CAR
poderão ser realizadas de forma virtual.
Artigo 17. As reuniões serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias,

mediante convocação encaminhada pelo Coordenador, através de e-mail com a indicação
da data, hora, local e ordem do dia detalhada da reunião.
Parágrafo 5º.

Os membros do CAR poderão encaminhar ao Coordenador sugestões

de matérias a serem incluídas na ordem do dia, bem como questões pertinentes ao
material de apoio enviado, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data de
convocação das reuniões ordinárias.
Parágrafo 6º.

Independentemente de quaisquer formalidades de convocação, será

considerada regularmente convocada a reunião a qual comparecer a totalidade dos
membros do CAR.
Parágrafo 7º.

Em casos de urgência, reconhecida pela unanimidade dos membros do

CAR, poderão ser submetidos à discussão e votação documentos não incluídos na ordem
do dia.
Parágrafo 8º.

Na ausência eventual do Coordenador à reunião do CAR, os demais

membros do Comitê presentes escolherão aquele que presidirá a reunião.
Artigo 18. As recomendações do CAR serão proferidas quando aprovadas pela maioria
de seus membros. Em caso de empate, cabe ao Coordenador decidir a matéria.
Artigo 19. Todas as recomendações apresentadas em reuniões do CAR constarão de atas
assinadas pelos membros presentes.
Artigo 20. Caso necessário, os conselheiros, diretores, colaboradores, advogados
internos ou externos, auditores internos ou independentes e consultores da Companhia
participarão das reuniões do CAR, sempre que convocados, porém não terão direito de
voto.
CAPÍTULO VI

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES
Artigo 21. Os membros do CAR deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da
Companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à
Companhia, ou a seus acionistas ou administradores, e/ou obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Companhia,
seus acionistas ou administradores.
Parágrafo 4º.

O membro do CAR não é responsável pelos atos ilícitos de outros

membros, salvo se com eles for conivente, ou se concorrer para a prática do ato.
Parágrafo 5º.

As matérias que forem apreciadas pelos membros do CAR no exercício

de suas funções serão mantidas sob sigilo.
Artigo 22. Os membros do CAR devem 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.
CAPÍTULO VII
DO RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS
Artigo 23. O CAR receberá todas as denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à
Companhia, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Nessa hipótese, o
CAR acompanhará as investigações conduzidas pelo Departamento de Compliance em
conjunto com o Comitê de Ética e discutirá as recomendações encaminhadas em cada
caso.
Parágrafo Único. Para fins de assegurar o efetivo recebimento de denúncias, o CAR
poderá determinar e revisitar os mecanismos para este fim, encaminhando suas
recomendações a este respeito para a administração da Companhia.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 24. A Companhia deve manter em sua sede social e à disposição da CVM, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, o relatório anual circunstanciado preparado pelo CAR nos termos
do Artigo 13, alínea (A), item (iv).
Artigo 25. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos em reunião do CAR,
observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações, Estatuto Social da Companhia e no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Artigo 26. Quando eleitos, os membros do CAR deverão firmar Termo de
Confidencialidade, garantindo, durante e após o exercício do mandato, a não divulgação
de qualquer informação que tem ou terá acesso no exercício de suas funções no CAR, que
não esteja publicamente disponível, salvo no cumprimento de suas obrigações legais.
Artigo 27. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração e revoga quaisquer normas e procedimentos em contrário.
Parágrafo Único. Este Regimento poderá ser modificado a qualquer momento, por
maioria dos votos dos membros do Conselho de Administração.

***

