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Aos vinte e sete dias do mês de abri l de dois mil e vinte, às quatorze horas, por 

videoconferência, sob a coordenação do Senhor ROBERTO LAMB, Coordenador do Comitê 
de Auditoria Estatutário da Dataprev, e do membro, Senhor RENÊ SANDA, e como 
convidados, o Senhor Enio Henrique Santos (Assessor da Superintendência de Gestão de 
Serviços de TIC), o Senhor Leonardo Felipe da Silva (Gerente do Departamento de Gestão 
Operacional), o Senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), o Senhor 
Wesley Ferrei ra (Corregedor), o Senhor Paulo César Lima Cid Júnior (Coordenador Geral de 
Auditoria Interna), o Senhor Siderley Pires Santana (Assessor), a Senhora Cilene Barbosa 
(Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), Fernanda Zortea (Coordenadora de 
Auditoria Operacional e TI) o Senhor Bruno Manhães de Souza (Superintendente de Operações 
e Coordenador Geral da Segurança da Informação Interino), realizou-se a 37ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 

01 - Informações COVID - 19. Atualização e discussão das providências tomadas e em 
andamento; ações em desenvolvimento pela Diretoria de Tecnologia e Operações e pela 
Diretoria de Desenvolvimento de Serviços. O Comitê de Auditoria Estatutário reuniu-se com 
o Senhor Ênio Henrique Santos, Assessor da Superintendência de Gestão de Serviços de TIC, e 
o Senhor Leonardo Felipe da Silva, Gerente do Departamento de Gestão Operacional, para 
atualizarem as ações adotadas pela Empresa, planos futuros e dificuldades relativas à evolução 
dos efeitos do vírus COVID-19. Inicialmente, o Senhor Ênio Santos falou sobre o Comitê de 
Crise criado para a real ização de ações da Empresa diante deste cenário de pandemia. Citou a 
Resolução nº 3806/2020, que instituiu o Comitê de Crise COVID-19 com a finalidade de avaliar 

continuamente a evolução da disseminação do vírus, possíveis impactos, medidas a serem 
implementadas, além de seu monitoramento. Apresentou os quatro eixos de atuação, sendo: 
ambiente de trabalho, gestão e governança, comunicação e continuidade dos serviços de 
tecnologia, e falou dos desafios dentro de cada eixo. Continuando, o Senhor Leonardo Silva, 
citou alguns desafios da tecnologia para o home aftice em um período tão curto e falou sobre 
a distribuição dos acessos de VPN. Neste ponto, explicou como funciona a VPN e destacou a 
diferenciação de outros acessos pela sua segurança e criptografia ponto a ponto. O Comitê de 
Auditoria perguntou se há antivírus para cada usuário. O Senhor Leonardo Silva informou que 
não foi conferido, mas podem avaliar algum critério de checagem de ant ivírus. O Comitê de 
Auditoria sugeriu que seja avaliada a aquisição e distribuição de antivírus. Sugeriu ainda que a 
Auditoria Interna crie algum tipo de controle dos sistemas que são acessados via VPN, 
especialmente de funcionários com privi légios de substituição de cargo de nível superior, 
quando não estiverem imbuídos na função, prevenindo assim o risco de possíveis ações 
trabalhistas futuras. O Senhor Leonardo Silva destacou que para cada sistema são gerados lags 
de todas as ações que são realizadas, possibilitando proceder uma auditoria, se necessário. O 
Senhor Ênio Santos deu continuidade a apresentação fa lando sobre as particularidades dos 
eixos e sobre a continuidade dos serviços baseados em três macro indicadores. Destacou que 
o desempenho e a produtividade dos empregados atuando em hame aftice tem se mantido 
constante e até superior ao modelo padrão de trabalho, mesmo com novas demandas ligadas 
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diretamente à COVID-19, a exemplo desses pacotes de Auxílio Emergencial criados pelo 

Governo Federal. Finalizando, o Senhor Ênio Santos falou sobre o processamento das entregas 
e a necessidade de atuar de forma ágil. O Senhor Roberto Lamb perguntou qual o preparo da 
Dataprev que havia contribuído para essa atuação funcional em situação de crise, e o Sr. Enio 
destacou a importância das Certificações mantidas pela Empresa, os processos necessários e 
que são exigidos preparam a Empresa para esse contexto atual. O Comitê de Auditoria sugeriu 
que o empenho da Dataprev em buscar certificações de alto nível seja destacado, agradeceu 
a apresentação e parabenizou o trabalho das equipes. 02 - Encontro mensal para atualização do 
andamento dos Trabalhos da Corregedoria. O Comitê de Auditoria Estatutário reuniu-se com o 
Corregedor Senhor Wesley Ferreira para atualização dos seus trabalhos. O Senhor Wesley Ferreira 
apresentou uma atualização desde a última reunião e falou sobre os avanços dos trabalhos. 
Inicialmente, citou que foi iniciada uma investigação, no início de abril, dos casos de Auditoria relativos 
a contratações e aquisições. Paralelo a isto, citou alguns treinamentos que tem realizado tanto para 
aprimorar o trabalho da equipe em relação a sistemas, como para a Empresa, em diversas áreas. Em 
seguida, o Senhor Wesley Ferreira falou das demandas da Ouvidoria, e que não houve nada relevante 
a ser apresentado. Informou que a Corregedoria está trabalhando em alguns processos de sindicância 

anteriores à constituição da Corregedoria, totalizando dez processos e que neste mês dois foram 
concluídos. Em seguida, o Corregedor pontuou os tópicos considerados mais relevantes do último 
relatório, como a conclusão da Norma da Corregedoria, que será apresentada à Diretoria Executiva em 
breve. O Comitê perguntou se existe estabilidade da função e proteção do Corregedor para 
desenvolvimento dos trabalhos, e o Corregedor informou que sim. Sobre o Sistema CGU PAD, o Senhor 
Renê Sanda perguntou se os processos de sindicância anteriores à Corregedoria foram lançados no 
sistema. O Senhor Wesley Ferreira informou que todas as sindicâncias estão atualizadas no sistema e 
contextualizou sobre o funcionamento do sistema, a centralização e gerenciamento. O Comitê de 
Auditoria agradeceu a participação do Senhor Wesley Ferreira. 

03 - Discussão dos relatórios e trabalhos de auditoria do período e IN 04 Portaria 4044 
da CGU (auditorias internas). O Comitê de Auditoria Estatutário reuniu-se com o Senhor Gil 

Neto, Superintendente de Auditoria Interna, juntamente com sua equipe para apresentar os 
últimos relatórios e trabalhos realizados pela Auditoria. Inicialmente, o Senhor Roberto Lamb 
fez referência ao Relatório da CGU que trata da Auditoria do contrato da Dataprev com o INSS, 
solicitando mais informações. O Senhor Gil Loja explicou que tal auditoria se refere ao antigo 
contrato e que estava superada, pois o novo contrato, após uma extensa negociação, estava 
em vias de ser assinado. Além disso, esclareceu que o referido relatório não demandou qual
quer ação da Empresa, entretanto, foi encaminhado a todas as áreas envolvidas. Em vista disso, 
o Comitê de Auditoria registra que tomou conhecimento, uma vez que o assunto foi esclare
cido e o relatório encaminhado. Em seguida, o Senhor Gil Loja passou a apresentação do Re
latório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2019. Inicialmente, falou dos avanços 
da Auditoria, os planos futuros e onde se pretende chegar, em seguida demonstrou como a 
equipe de auditoria está distribuída e destacou a evolução dos trabalhos. Destacou os impac
tos positivos na Auditoria Interna, dentre eles citou o indicador do Fortalecimento do Controle 

Interno (FCI), no cálculo da Remuneração Variável Anual - RVA. Esclareceu que apesar de ex

tinisição está sendo revista pelo atual chefe de gabinete, que considera in~ 
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estender a todos os empregados, como citado na reunião anterior. Ainda sobre o FCI, apre

sentou a evolução histórica do indicador organizacional, em que foram atendidos apontamen
tos no período e o quantitativo das ações que permanecem em atendimento. O Comitê de 
Auditoria tomou conhecimento do monitoramento das recomendações de Auditoria e em vir
tude da expressiva queda no Indicador do Fortalecimento do Controle Interno (FCI) e solicita 
que a Diretoria oriente as áreas para o atendimento das recomendações críticas e/ ou repactue 
prazos. O Comitê lembrou que na 35ª reunião, realizada em 27 /03/2020, recomendou que, 
excluída a remuneração variável da Diretoria, objeto da alteração então relatada, a Administração ava
lie passar a incluir o indicador FCI nos cálculos da Remuneração Variável Anual de todos os colabora
dores abaixo do nível de Diretoria, até aqui não incluídos nessa forma de cálculo. Em sequência, o 

Senhor Gil Loja pontuou como impactos positivos a criação da Ouvidoria e da Corregedoria. 
Citou alguns impactos negativos em 2019, como redução do quadro, limitação do orçamento 
de viagens e capacitação. Destacou vários aspectos relevantes dos processos de Auditoria e 
principais benefícios. O Senhor Gil Loja destacou a OS 011/2019 - Auditoria na efetividade da 
Política de Gestão de Riscos, citou as várias reprogramações e destacou os principais pontos a 
serem sanados. Em seguida, apresentou os números de recomendações de auditoria vencidas, 
por Diretoria, destacando os maiores atrasos. Ressaltou que, muitas estão ultrapassando o 

prazo de um ano, e que neste caso a auditoria só faz a reprogramação com a anuência do 
Diretor da área. O Comitê de Auditoria ressaltou que os prazos precisam ser revistos e justifi

cados. O Senhor Gil Loja esclareceu que as reprogramações não são justificadas com base da 
Norma de Reprogramação, anterior a atual Auditoria. O Comitê sugeriu para a Auditoria que 
na próxima reunião do Comitê as áreas com os maiores atrasos, sendo: OS 016/2019: E-Pes

soas; OS 026/ 2018: Gestão de Vulnerabilidades; OS 010/2019: Auditoria de Gestão da Contra
tação - Implantação CzRM, e apresentem a situação de cada caso. 
04 - Riscos Cibernéticos - Apresentação e discussão da situação da segurança cibernética 
em função do trabalho remoto e outras consequências da pandemia COVID 19. O Comitê 
de Auditoria Estatutário informou que o objetivo da apresentação é entender como está a 
forma de trabalho atual, via home aftice e o que foi considerado na gestão dos riscos 
cibernéticos diante deste cenário. O Senhor Bruno Manhães de Souza, Superintendente de 

Operações e Coordenador Geral da Segurança da Informação Interino, inicialmente apresentou 
a arquitetura da rede da Dataprev, contextual izou o funcionamento da parte de segurança 
cibernética, explicando sobre a VPN e Cofre de Senha. Em seguida, apresentou imagem 
ilustrando as camadas de segurança para acesso ao servidor, explicou que cada camada possui 
equipamentos específicos ou softwares que fazem essa proteção. O Comitê de Auditoria 
destacou a preocupação em conhecer o nível de segurança no modo de trabalho à distância, 
pelo fato de ter ocorrido de maneira repentina, diante do cenário atual de pandemia. Informou 

ainda que gostaria de conhecer e entender quais cuidados a Empresa está tendo com a 
informação e os dados dos cidadãos. Continuando, o Senhor Bruno Manhães apresentou o 
detalhamento das ferramentas de segurança e explicou sobre o funcionamento do soe -
Security Operations Center. O Comitê de Auditoria solicitou para uma próxima apresentação o 
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dessas tentativas. O Senhor Bruno Manhães informou que existe um aumento de tentativas de 

ataques aos serviços que estão sendo lançados, principalmente do Auxílio Emergencial. O 
Comitê de Auditoria também perguntou sobre testes de vulnerabilidade. O Sr. Bruno informou 
que os testes são realizados pela equipe da Dataprev, e que um teste de penetração foi 
realizado pelo Serpro. O Comitê reforçou recomendações anteriores para que a Dataprev 
contrate um seNiço de tentativa de penetração por empresa especializada independente, dado 
que o pessoal interno e o pessoal do Serpro tem um um quadro de referência e os invasores 
podem ter quadro de referência distinto. Continuando, o Senhor Bruno Manhães, esclareceu 
mais sobre o seNiço de VPN destacando que foram mantidas as seguintes premissas, em prol 
da segurança: 1) duplo fator de autenticação, senha e certificado digital; 2) a rede da Dataprev 
é uma rede segregada, os acessos são liberados sob demanda; 3) protocolo SMP bloqueado 
(compartilhamento de arquivo); 4) acesso remoto a desktops ou ativo de infraestrutura 

somente via cofre de senhas. Apresentou em seguida, o quantitativo de acessos concedidos 
distribuídos entre Dataprev e INSS e os números de conexões simultâneas. O Comitê de 
Auditoria perguntou sobre o controle do lançamento de horas extras em trabalho remoto, os 
controles de acesso, e os controles de autorização e horários de acesso à VPN. O Senhor Renê 
Sanda citou como maneira mitigar o risco de eventuais futuras ações trabalhistas, trabalhar 
junto ao jurídico da Empresa a elaboração de um documento que o funcionário assine quando 
receber um acesso VPN, colocando responsabilidades ao empregado, que poderá acessar 
apenas sistemas adequados ao perfil dele. O Comitê de Auditoria recomendou que as áreas 
examinem as questões de acesso e possibilidades de reduzir os riscos conforme sugestão do 
Senhor Renê Sanda. Continuando a apresentação, o Senhor Bruno Manhães citou os 
comunicados institucionais enviados aos funcionários com orientações com as melhores 
práticas de segurança da informação e comunicados específicos para os desenvolvedores. O 
Senhor Roberto Lamb ressaltou a importância de os Conselheiros de Administração e Fiscal, 
membros de Comitês, além de empregados terceirizados, também receberem esses 

comunicados, e sugeriu a extensão dos comunicados a este grupo. O Comitê solicitou a 
disponibilização dos comunicados para conhecimento. Após os esclarecimentos, o Comitê de 
Auditoria agradeceu a apresentação do Senhor Bruno Manhães, registrando a necessidade de 
um novo encontro em uma próxima reunião para atualização. 

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. 27/04/2020 

ROBERTO LAMB 

Coordenador do Comitê de Auditoria 

RENÊ SANDA 
Membro do Comitê de Auditoria 
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