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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2020, às quatorze horas, em Brasília, sob a direção 
da Conselheira CINARA WAGNER FREDO, presentes os membros do Conselho LEONARDO 
JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIZ DE BARROS BELLOTTI, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, 
LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO,  CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, e ANTÔNIO CARLOS 
VILLELA SEQUEIRA, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto 
(presidente da Empresa), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança 
Corporativa e Jurídica) e o senhor Paulo Machado (secretário executivo), realizou-se a 377ª 
Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da 
Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV realizada em 13 de 
novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária DATAPREV pela 4ª Assembleia 
Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 9ª Assembleia Geral 
Extraordinária, e pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 
26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019, 10/10/2019, e 29/04/2020, para tratar do seguinte assunto: 
01 – Nota do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD Nº 2020/05 – Ref.: Mandato dos 
membros do COAUD. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica Isabel Luiza Rafael 
Machados dos Santos apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, 
a Nota do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, n. 2020/05, acerca do prazo de duração e 
não coincidência dos mandatos dos integrantes do referido Comitê. Antes de adentrar à análise 
do COAUD, contextualizou a legislação referente à matéria, esclarecendo que a Lei n. 
13.303/2016 estabeleceu os prazos dos mandatos dos diretores e conselheiros de administração 
e fiscal, mas não se manifestou sobre os prazos dos integrantes do Comitê de Auditoria 
Estatutário. Consignou que o Decreto n. 8.945/2016, que regulamenta a referida Lei, em seu art. 
39 estabelece que “O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de 
Administração, será integrado por, no mínimo, três membros e, no máximo, cinco membros. (...) § 
9º O mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário será de dois ou três anos, não 
coincidente para cada membro, permitida uma reeleição”. Mencionou que o atual Estatuto da 
DATAPREV não dispõe sobre o prazo de mandato dos integrantes do COAUD, sendo o tema 
regulamentado pelo Regimento Interno do Comitê, em seu artigo 3º, o qual fixa tal prazo em 2 
(dois) anos, não coincidentes para cada membro. Pontuou que este Colegiado aprovou, em sua 
376ª Reunião Ordinária, realizada em 28/08/2020, a proposta de alteração do estatuto 
formalizando, também no estatuto, o prazo de 2 (dois) anos praticado pela empresa. 
Contextualizado o cenário, discorreu sobre o posicionamento do COAUD, conforme Nota 
2020/05, que se manifestou pela não conformidade quanto à não coincidência dos mandatos de 
seus integrantes, sugerindo a alteração do prazo dos mandatos do COAUD para 3 (três) anos por 
entenderem ser este prazo mais adequado considerando a limitação legal de uma única 
renovação do mandato e o inconveniente de mandatos curtos para a execução das atribuições 
do comitê. Esclareceu que, sobre o tema, a empresa buscou orientação junto a Secretaria Especial 
de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados (SEST) do Ministério da Economia, sendo 
entendimento do referido órgão que a fixação do prazo de duração do mandato e a forma de 
assegurar a não coincidência dos mandatos é decisão de gestão de cada empresa. Diante de tal 
cenário, sendo a DATAPREV uma sociedade por ações, além do previsto na Lei n. 13.303/16 e 
Decreto n. 8.945/16, analisou-se a forma como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
regulamenta o tema, bem como foi feito um benchmark com 19 empresas estatais, das quais 10  
adotam o prazo de 3 (três) anos e as outras 9, o prazo de 2 (dois) anos, não havendo uma clara 
adoção majoritária dentro do universo pesquisado. Discorreu também sobre as boas práticas 
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propostas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) para Comitês de Auditoria, 
a exemplo da substituição periódica planejada dos participantes do Comitê de Auditoria, tendo 
em vista a necessidade de renovação ou de novas competências e a criação de um plano de 
sucessão e substituição para tal órgão. Propôs, assim, que, no estabelecimento do prazo de 
mandato do COAUD, fosse ponderada a periodicidade em que o Conselho de Administração 
entende adequada a análise de eventual necessidade de renovação ou de novas competências 
do COAUD, considerando a missão da empresa, sua estratégia e mercado de atuação. 
Especificamente sobre a promoção da não coincidência dos mandados dos integrantes do 
COAUD, foi apresentado benchmark com mecanismos implementados por outras estatais, 
destacando que o Comitê de Auditoria da DATAPREV também propôs estabelecer mandatos de 
transição a partir da reeleição dos atuais integrantes, mandatos estes com prazos de duração 
diferenciados visando implementar a questão da sua não coincidência. Assim sendo, a diretora 
Isabel Luiza Rafael Machados dos Santos propôs que o colegiado deliberasse na seguinte ordem: 
(a) prazo de mandato, (b) mecanismo de sua não coincidência e (c) prazo de quarentena para 
que se possa voltar a integrar o COAUD.  Para a deliberação acerca do prazo de duração do 
mandato dos integrantes do COAUD (dois ou três anos) propôs cotejar os fundamentos da 
proposta da NOTA COAUD 2020/05 com o benchmark apresentado e as boas práticas indicadas 
pelo IBGC. Para a implementação de mecanismo de não coincidência de mandatos, propôs 
adotar a possibilidade de o Conselho de Administração fixar mandatos em prazo inferior para 
recompor a não coincidência, solução que permite, inclusive, a adoção de prazos inferiores em 
mandatos decorrentes de reeleição, podendo ser utilizados como parâmetros os prazos 
diferenciados sugeridos na NOTA COAUD 2020/05. E sobre o prazo de quarentena para voltar a 
integrar o COAUD, previsto atualmente em 2 (dois) anos, foi sugerida a sua alteração para 3 (três) 
anos, independente do prazo estabelecido para o mandato original, considerando como 
referência o disposto no §4º do artigo 31-C da ICVM 509/2011. Alertou-se, por fim, que, caso a 
deliberação deste Conselho de Administração fosse alterar o prazo de mandato para 3 (três) 
anos, tal deliberação modificará a proposta de alteração do Estatuto aprovada na última reunião, 
devendo ser submetida à aprovação na Assembleia Geral. E, caso a deliberação fosse por manter 
o prazo de mandato em 2 (dois) anos, não seria necessário modificar a proposta de alteração de 
estatuto, havendo alteração unicamente do Regimento Interno do COAUD, cuja competência 
para aprovação é deste Conselho de Administração. Após questionamentos e esclarecimentos, 
o Conselho de Administração deliberou por alterar o prazo de mandato do Comitê de Auditoria 
Estatutário para 3 (três) anos, com até uma recondução e possibilidade de fixar prazos de 
mandatos menores para os membros de maneira a não possuir mandatos coincidentes. Além 
disso, o Conselho aprovou um período de quarentena também de 3 (três) anos para que um ex-
membro possa retornar ao Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev. Por fim, solicitou 
acrescer à proposta de alteração estatutária a menção à quantidade de membros do COAUD 
variando para o número de 3 (três) a 5 (cinco) membros, conforme disposto na legislação 
pertinente, ressaltando a necessidade de adequação do Regimento Interno do referido Comitê 
para refletir as alterações deliberadas nesta reunião.  

   
Sendo esse o assunto tratado, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo 
Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos 
conselheiros presentes. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. 



 
 
 

ATA 377ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV  

 

3/3 
 

 
 
 
 

CINARA WAGNER FREDO 
Presidente 

 
 
 
 
 

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON 
 Conselheira 

 
 
 
 

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES 
Conselheiro 

 
 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA 
Conselheiro 

 
 
 
 
 

LUIZ DE BARROS BELLOTTI 
Conselheiro 

 
 

  
 
 
 
 

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR 
Conselheiro 

 
 
 
 

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO 
Conselheiro 

 
 
 
 

PAULO MACHADO 
Secretário Executivo 

 

  
 
 

PAULO 
MACHADO:2
8202120691

Assinado de forma digital por PAULO 
MACHADO:28202120691 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=09461647000195, 
ou=Certificado PF A3, cn=PAULO 
MACHADO:28202120691 
Dados: 2020.10.01 16:20:38 -03'00'

CINARA WAGNER 
FREDO:00374753
989

Assinado de forma digital 
por CINARA WAGNER 
FREDO:00374753989 
Dados: 2020.10.02 
11:54:18 -03'00'

ANTONIO CARLOS 
VILLELA 
SEQUEIRA:667498597
04

Digitally signed by 
ANTONIO CARLOS VILLELA 
SEQUEIRA:66749859704 
Date: 2020.10.02 15:57:14 
-03'00'

LUIZ DE BARROS 
BELLOTTI:901082
13749

Assinado de forma digital por 
LUIZ DE BARROS 
BELLOTTI:90108213749 
Dados: 2020.10.02 17:21:18 
-03'00'

NATALISIO DE 
ALMEIDA 
JUNIOR:9470025784
9

Assinado de forma digital 
por NATALISIO DE ALMEIDA 
JUNIOR:94700257849 
Dados: 2020.10.03 08:32:25 
-03'00'


		2020-10-06T10:55:26-0300
	CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON:38769735549


		2020-10-07T14:56:52-0300
	LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO:77205995000


		2020-10-27T12:56:33-0300
	LEONARDO JOSE ROLIM GUIMARAES:43647375420




