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Assunto 

Responsável 

Data 05/07/2019 Horário 

Presentes 

Convidados 

Ordem do Dia 

ATA DE REUNIÃO 

17a Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Dataprev 

Roberto Lamb 

09h00-

18h00 

Local Brasília-DF 

Roberto Lamb 

Renê Sanda 

Walter Luís Bernardes Albertoni 

Gil Pinto Loja Neto- Superintendente de Auditoria 
Interna. 

Siderley Pires Santana - Assessor da 
Superintendência de Auditoria Interna. 

Adriana Simioni Gontijo - Gerente do 
Departamento de Compras. 

Antônio Carlos da Cunha - Gerente do 
Departamento de Controladoria. 

Luciana Lopes Bon - Gerente da Divisão de Gestão 
e Fiscalização de Contratos. 

Caroline Barbosa Costa - Superintendente de 
Governança e Gestão Estratégica. 

Diogo Santos Rosa de Souza - Superintendente de 
Serviços Logísticos. 

Conrado Pereira Rosa - Coordenador Geral de 
Segurança de Informações e Riscos. 

Luiza Lemos Roland -Assessora da Presidência. 

Lenildo Nasario Júnior - Líder de Equipe da 
Coordenação de Planejamento de Sic e Contingência 
de Negócios. 

Jorge Sebastião Gomes da Costa - Analista do 
Departamento de Controladoria. 

Auditoria Interna: 

• Status do plano anual (PAINT), auditoria 
realizadas, achados, follow-up dos planos de 
ação, programa de trabalho com Comitê de 
Auditoria. 

• Discussão em privado. 

Conformidade 
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Ordem do Dia 

• Ouvidoria e Canal de Denúncias. 
• Legislação e normas para estatais- revisão da 

aderência. 

Controles Internos: 

• Acompanhamento da matriz de controles 
internos, discussão do relatório da Auditoria 
Independente. 

Partes Relacionadas: 

• Revisão da observação das políticas e revisão 
das transações. 

Contingências: 

• Revisão do Status dos Processos Legais e 
Arbitragens. 

Gestão de Riscos: 

• Gestão de Riscos - Matriz de Riscos e 

Controles. 

Cyber Security: 

• Status da revisão dos planos de segurança e 
proteção- Políticas. 

Auditoria Independente: 

• Revisão da preparação para licitação e nova 
contratação. Discussão da primeira minuta do 

termo de referência. 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas nas salas de reunião, 
localizadas em Brasília (SAS, quadra 01 , bloco E, 09° andar, Sala de Telepresença Ed ifício-sede), 

Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues, n°. 460, sa la 1403 "B", Botafogo), e São Paulo 

(Rua Doutor Manoel Vitorino, n° 343, sala 124, Brás) sob a coordenação do Senhor ROBERTO 
LAMB, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, p resentes os membros, 
os Senhores, WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI e RENÊ SANDA, e, como convidados 
em Brasília, a Senhora CAROLINE BARBOSA COSTA, Superintendência de Governança e Gestão 

Estratégica o Senhor, GIL PINTO LOJA NETO, Superintendente de Auditoria Interna, o Senhor 
SIDERLEY PIRES SANTANA, Assessor da Superintendência de Auditoria Interna, o Senhor 

CONRADO PEREIRA ROSA, Coordenador Geral de Segurança de Informações e Riscos e a 
Senhora LUIZA LEMOS ROLAND, Assessora da Presidência, no Rio de Janeiro, o Senhor DIOGO 
SANTOS ROSA DE SOUZA, Superintendente de Serviços Logísticos, o Senhor ANTÔNIO 
CARLOS DA CUNHA, Gerente do Departamento de Controladoria, a Senhora ADRIANA 
SIMIONI GONTIJO, Gerente do Departamento de Compras, a Senhora LUCIANA LOPES BOM, 

Gerente da Divisão de Gestão e Fiscal ização de Contratos, o Senhor JORGE SEBASTIÃO GOMES 
DA COSTA, Analista do Departamento de Controladoria, e em São Paulo, o Senhor LENILDO 

NASARIO JÚNIOR, Líder de Equipe da Coordenação de Planejamento de Sic e Conti ngência de 

~~ ealizou-se a 17a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para 

~intes assunt4 v• {}M 



'DATAPR= V 

17a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 
JULH0/2019 

1- Auditoria Interna: Status do plano anual (PAINT), auditoria realizadas, achados, follow
up dos planos de ação, programa de trabalho com Comitê de Auditoria. Inicialmente, o 
Senhor Gil Pinto Loja Neto, Superintendente de Auditoria Interna juntamente com o Senhor 
Siderley Pires Santana, Assessor da Superintendência de Auditoria Interna, apresentaram ao 
Comitê de Auditoria o status do PAINT 2019. O Senhor Gil Loja apresentou os números dos 
trabalhos até o momento e as expectativas de planejamento e execução no decorrer do 
exercício. Informou que os relatórios estão disponibilizados na página do Comitê de Auditoria. 
O Senhor Renê Sanda solicitou que a apresentação seja enviada com alguma antecedência 
para análise do Comitê de Auditoria. Foi perguntado sobre o quadro de pessoal da Auditoria 
e o Senhor Gil Loja informou que atualmente a auditoria tem 26 funcionários, sendo que 
apenas 6 a 8 são capacitados para os trabalhos de auditoria, destes apenas 2 auditores de 
formação. Falou sobre o panorama desse quadro funcional e apresentou o número de 
trabalhos realizados por auditor. Foi debatida a questão da governança e como alguns 
assuntos devem ser encaminhados, em seguida o Senhor Gil Loja contextualizou a situação da 
contratação do sistema E-pessoas e que a Auditoria Interna apontou uma série de 
irregularidades. Informou que foi instituída uma comissão sindicante há 7 meses quando a 
auditoria interna tomou conhecimento e passou a avaliar o assunto. O Senhor Gil Loja informou 
que levou o assunto à Diretoria Executiva e realizou apresentação à Presidente sobre os indícios 
de irregularidades e sobre os supostos envolvidos, tendo a Presidente concordado com a 
recomendação de encaminhamento à CGU. Chamou a atenção do Comitê ter recebido 
somente nesta reunião as informações relativamente ao processo de contratação da solução 
tecnológica chamada E-pessoas. Referida contratação foi prorrogada em fevereiro/2019 e é 
objeto de sindicância instalada pela atual gestão, processo este que está tramitando perante a 
CGU. A respeito de tal sindicância o Comitê solicita à Auditoria Interna que seja mantido 
informado, através de relatórios trimestrais ou sempre que houver qualquer alteração 
significativa no andamento de tal sindicância. O Senhor Gil Loja ressaltou importância em afinar 
a parceria com o Comitê de Auditoria diante da sua recente chegada à empresa. O Senhor 
Walter Albertoni citou a importância de entender a estrutura de governança de cada órgão, 
comentou sobre o papel do Comitê de Auditoria, que está ligado diretamente à Auditoria 
Interna apoiando-o em ações necessárias. O Senhor Roberto Lamb solicitou que sempre que 
ocorram situações com matérias sensíveis, estas devem ser encaminhadas ao Comitê de 
Auditoria, para que este tome conhecimento do que se passa na empresa, uma vez que o 
Conselho de Administração realiza tal acompanhamento por meio do Comitê de Auditoria. O 
Senhor Renê Sanda acrescentou que quaisquer assuntos encaminhados à CGU, ainda que em 
decorrência de normas específicas, devem ser previamente encaminhados ao Comitê de 
Auditoria, com aviso de urgência, se for o caso. Discutida a questão relativa ao papel do Comitê 
de Auditoria no que diz respeito aos trabalhos da Auditoria Interna, o Senhor Roberto Lamb 
registrou que a governança do processo é estabelecida pelo Inciso I,§ 3º do Art. 9º-em conjunto 
com o Inciso 111, do§ 1º do Art. 24, da Lei 13.303/16. Ficou acertado que os reportes da Auditoria 
Interna deverão ser encaminhados ao Comitê de Auditoria, para que este inclua seus eventuais 
comentários e observações ao Conselho de Administração, Os membros do Comitê solicitaram 
que sempre que um assunto sensível estiver em pauta, seja encaminhada comunicação aos 
membros do Comitê para atenção ao tema, tão logo o relatório seja disponibilizado ao Comitê. 
Em se ida Senhor Gil Loja comentou sobre a intenção da Presidente em criar na Empresa 

C oria e uma Ouvidoria. Dando continuidade a apresentação, o Senhor Gil Loja 
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falou sobre as recomendações em aberto e vencidas por Diretoria e apresentou as principais. 
O Comitê de Auditoria solicitou dentre os itens vencidos (2002 e 2018) que sejam apresentados 
em mais detalhes na próxima reunião. Em seguida, apresentou o índice de fortalecimento do 
Controle Interno que indica maior envolvimento em resolver as questões. O Comitê de 
Auditoria sugeriu que seja criado uma norma interna que discipline o processo de prorrogação 
de prazos de atendimentos e apontamentos de órgãos de controle (recomendações) limitando 
a apenas uma prorrogação por instância decisória no nível executivo, incluídas as demandas 
de quaisquer órgãos externos de controle, fiscalização, investigação e auditoria. Continuando 
a apresentação, foi mostrado ao Comitê uma comunicação na empresa por meio da DTPNet 
sobre Gestão e Bl com os órgãos de controle. O Comitê de Auditoria solicitou uma lista das 
obrigações que a Auditoria Interna tem com os órgãos de Controle. Sobre as Auditoria de TI , 
o Senhor Gil Loja citou as mais sensíveis que estão no Planejamento e estão sendo avaliadas 
com outro enfoque. Após os esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação 
do Senhor Gi l Pinto Loja Neto e do Senhor Siderley Pires Santana. 

11- Auditoria Interna: Discussão em privado. O Comitê de Auditoria solicitou que a discussão 
ordinária em separado ficasse para a próxima reunião, devido ao tempo decorrido e diante 
dos outros assuntos a serem abordados nesta reunião. 

111 - Conformidade: Ouvidoria e Canal de Denúncias. Inicialmente, a Senhora Caroline 
Barbosa Costa, Superintendente de Governança e Gestão Estratégica informou que com a 
publicação da nova estrutura organizacional da Empresa foi criada a Ouvidoria. Foi decidido 
que o Ouvidor seria um empregado da empresa, inclusive pelo conhecimento agregado, e o 
Conselho de Administração que participou do processo, aprovou a nomeação do Senhor 
Maurício de Castro Oliveira, antigo membro do Conselho de Administração, representante dos 
empregados. Em seguida, o Senhor Renê Sanda comentou sobre as últimas denúncias 
recebidas que citam a própria Senhora Caroline Barbosa. A Senhora Caroline Barbosa 
contextualizou os fatos ocorridos e informou que encaminhou para as instâncias apuradoras 
pelo fato de ser a denunciada e comunicou as medidas adotadas. Com o objetivo de atender 
ao Art. 24, §2° da Lei 13303/2016. o Comitê havia sol icitado acesso aos relatórios mensais do 
Canal de Denúncias e Ouvidoria. Os relatórios relativos a 2019 foram disponibilizados no portal 
em 17/05/2019. Apesar do Comitê ter t ido diversas interações com a companhia (CA e CF) e 
reuniões virtua is desde então, a primeira reu nião presencial do Comitê após a disponibilização 
dos arquivos se deu nesta data e chamou a atenção deste Comitê a existência de denúncias 
registradas no dia 03/01/19 e encerradas no dia 04/ 02/ 19 (e-OUV #36783.000006/2019-82 e 
#36783.000008/2019-71) cujas análises e decisões de arquivamento foram tomadas pela 
própria denunciada. O Comitê entende que esse procedimento não é adequado e recomenda 
ao Conselho de Ad ministração que nomeie responsável/responsáveis sem conflito de interesse 
para analisar estes dois casos específicos. O Comitê sugere que seja nomeado o Auditor 
Interno. 

IV- Conformidade: Legislação e normas para estatais- revisão da aderência. Inicialmente, 
a Senhora Carol ine Barbosa Costa, Superintendente de Governança e Gestão Estratégica 
informou sobre a conformidade legal relativa às estatais. O Senhor Roberto Lamb, perguntou 
o que tem sido feito pela área. A Senhora Caroline Barbosa informou existir todo o rol , fa ltando 
uma i r qualificação nos t rabalhos, explicou que estão entrando na fase de melhorias do 

e Negócios e PDTI. O Senhor Roberto Lamb perguntou como funciona o dia a dia na 

~dessas informações, aco\:(am4~~to ~lação e normas para estatais, se é 
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feita pela Coordenação de Integridade. A Senhora Caroline Barbosa informou o que tange às 
questões de Governança. O Comitê de Auditoria registrou que verifica a necessidade de uma 
gerência com uma visão integrada. A Senhora Caroline Babosa se propôs a desenhar um 
modelo. Após os esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação da 
Senhora Caroline Barbosa. 

V- Controles Internos: Acompanhamento da matriz de controles internos, discussão do 
relatório da Auditoria Independente. O Comitê de Auditoria perguntou sobre o andamento 
dos processos de controles internos. A Senhora Caroline Barbosa informou do início do 
mapeamento do macroprocesso de compras, e que foi realizada reunião com o Banco do Brasil 
com o intuito de conhecer o modelo adotado por aquele banco para construção dos processos 
da empresa. Informou também que o novo Plano de Ação contempla discussão sobre os 
principais riscos da Companhia, apesar de ainda não haver um sistema de controles internos 
estruturado e formalizado. O Comitê de Auditoria perguntou sobre os próximos passos. A 
Senhora Caroline Barbosa informou que o processo está sendo construído por etapas, nessa 
primeira fase com a elaboração dos desenhos dos processos de compras e que tal trabalho 
está sendo desenvolvido em conjunto com a área. O Senhor Roberto Lamb ressaltou que é 
importante que o trabalho seja realizado pela área pois cada área é a responsável pelos seus 
controles internos, e que o trabalho da área deve ser realizado em conjunto com a área 
encarregada da gestão de controles internos, para que haja uniformidade no ambiente e 
sistemas de controles da empresa. Sobre os prazos, o Comitê foi informado que a definição 
dos controles internos de compras (contratações) deve ocorrer no final de setembro, e que a 
conclusão desse trabalho está vinculada à Gratificação Variável de Resultados - GVR, e que o 
trabalho de desenvolvimento como um todo terá um prazo em torno de 9 meses. O Comitê 
de Auditoria sol icitou a lista dos principais riscos da Empresa e preocupado com a ausência de 
um ambiente efetivo de controles considera recomendar à Alta Administração da Empresa que 
contrate consultoria externa, que viabilize o mapeamento, o desenho dos controles internos 
dos processos da Empresa, dada sua complexidade, propondo ferramentas tecnológicas que 
propiciem um ambiente de controles funcionais e efetivos a custos compatíveis. Após os 
esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação da Senhora Caroline 
Barbosa pelas informações. 

VI- Partes relacionadas: Revisão da observação das políticas e revisão das transações. 
Inicialmente, a Senhora Caroline Barbosa Costa, Superintendente de Governança e Gestão 
Estratégica informou que a Política de Partes Relacionadas, por meio da Resolução CADM N° 
05/2019, foi aprovada na reunião do Conselho de Administração, em 28/06/2019. Esclareceu 
também que as observações do Comitê de Auditoria foram apresentadas à Administração da 
Empresa. No que diz respeito às decisões que envolvam partes relacionadas o Comitê de 
Auditoria recomendou que sejam real izados ajustes no Estatuto que tornem as hipóteses de 
abstenção de voto mais claras e objetivas. O Comitê de Auditoria registrou alerta ao Conselho 
de Administração de que a Nota 24.2 das Demonst rações Financeiras (1 ° trimestre/2019) 
espelha situações que não estão em conformidade com a Política de Partes relacionadas, item 
8. O Comitê de Auditoria solicitou que em próxima reunião do Comitê, que a Diretoria de 
Relacionamento e Negócio - DRN apresente o fluxo e o processo realizado na 

- o renovação de contratos de prestação de serviços com Partes Relacionadas, 
u:>u\/~lfi· o o cumprimento da Política e a comparação com valores de mercado à observação 
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da comutatividade e os controles exercidos pela área para assegurar a respectiva 
conformidade. 

VIl- Contingências: Revisão do Status dos Processos Legais e Arbitragens. O assunto em 
questão será apresentado na próxima reunião. 

VIII- Gestão de Riscos: Gestão de Riscos- Matriz de Riscos e Controles. A Senhora Caroline 
Barbosa Costa, Superintendente de Governança e Gestão Estratégica, apresentou ao Comitê 
abordagem sobre o tema por meio da apresentação do Planejamento Estratégico da Empresa. 
A Senhora Caroline Barbosa apresentou os principais riscos estratégicos identificados em 
comparação à Matriz de riscos, sendo 21 os riscos estratégicos, tendo ainda informado em 
análise preliminar que não há riscos críticos. A Senhora Caroline Barbosa se prontificou a 
disponibilizar o detalhamento das escalas de nível de risco para cada risco estratégico. O 
Comitê de Auditoria solicitou que na próxima reunião seja apresentado complementação do 
trabalho da Matriz de Riscos. 

IX- Cyber Security: Status da revisão dos planos de segurança e proteção - Políticas. 
Inicialmente, o Senhor Conrado Pereira Rosa, Coordenador Geral de Segurança de Informações 
e Riscos se apresentou e comentou ter assumido a área recentemente, com o objetivo dar 
continuidade ao projeto de cyber segurança da Empresa. O Senhor Conrado Perei ra informou 
que foi feito, com o auxílio do Serpro, teste de invasão no ambiente da Dataprev e os 

resultados estão em análise. Informou também que a área está focando seus esforços na 
criação/aprimoramento dos normativos ligados à segurança e TI. O Senhor Roberto Lamb citou 
a preocupação do Comitê com a área de cyber security e gostaria de aprofundar o nível de 
entendimento quanto ao que está instituído na Empresa. Continuando o Senhor Conrado 
Pereira apresentou a estrutura organizacional após sua última atualização e as políticas e 
normas, sendo um total de 22 normativos publicados. O Senhor Roberto Lamb comentou que 
apesar da existência das Políticas e Normas a preocupação do Comitê de Auditoria quanto ao 
ambiente de controle, é a avaliação quanto a se os processos estão sendo verificados e 
auditados e a visão de continuidade. O Comitê de Auditoria registrou que entende ser 
necessária a clarificação de responsabilidades com relação aos responsáveis em assegurar o 
cumprimento desses normativos. O Comitê de Auditoria recomenda que seja instituída uma 
função de auditoria interna de TI e Segurança da Informação, que poderá ser realizada por 
especialistas terceiros contratados, e sugere que a nova Coordenação Geral Segurança de 
Informações e Riscos avalie a melhor forma. 

X-Auditoria Independente: Revisão da preparação para licitação e nova contratação. 
Discussão da primeira minuta do termo de referência. Inicialmente, o Senhor Jorge 
Sebastião, Analista do Departamento de Controladoria, falou sobre a elaboração do Termo de 
Referência e citou pontualmente as especificações dos serviços. O Comitê expôs novamente 
os motivos que levaram à solicitação da licitação da nova empresa de auditoria independente. 
Em seguida foram discutidos pontualmente itens do Termo de Referência. O Comitê de 
Auditoria solicitou que seja incluído no Termo de Referência que a empresa tenha uma equipe 
própria de TI e Segurança da Informação, justificado pelo negócio principal da empresa e a 
~re de uma Auditoria confiável e capacitada nesta área de conhecimento. A equipe 
~eteu em encaminhar a minuta do documento com as atualizações. 

l~ ~ 
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Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas a reunião foi encerrada, da qual eu, 
Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos 
membros do Comitê. Brasília- DF, 05/07/201 . 
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