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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinco minutos, por 
teleconferência, sob a coordenação do senhor ROBERTO LAMB, Coordenador do Comitê de 
Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes o membro, senhora GLAUBEN TEIXEIRA DE 
CARVALHO, e, como convidados, o senhor Gil Pinto Loja Neto, (Superintendente de Auditoria 
Interna), o senhor Paulo Cesar Lima Cid (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor 
Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), o senhor José 
Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), o senhor Corinto Meffe 
(Assessor da Superintendência de Gestão de Pessoas), o senhor Francisco Paulo M. Haick 
(Superintendente Financeiro), o senhor Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de 
Governança e Gestão Estratégica Substituto), o senhor Alexandre Quaresma Inácio Silveira 
(Coordenador de Riscos Corporativos), o senhor Augusto Cesar C. B. de Souza 
(Coordenação Geral de Integridade e Conformidade), realizou-se a 42ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 
01– Termo de Referência - Apresentação da minuta do Termo de Referência para 
licitação de auditoria independente após avaliação dos serviços atualmente prestados. 
O Senhor Francisco Paulo M. Haick, Superintendente Financeiro, comentou o documento que 
foi encaminhado no final do dia de ontem para análise do Comitê de Auditoria. Esclareceu 
que que o documento ainda não está finalizado, e que desde a última discussão com o Comitê 
foi realizada uma reunião prévia com a área de Compras e Jurídico para que o Termo de 
Referência - TR com a revisão final esteja pronto em breve. Ressaltou, que caso o Comitê de 
Auditoria tenha alguma contribuição adicional que julgue relevante, existe tempo hábil para 
acrescentar ao documento. A senhora Glauben Teixeira, citou dois pontos que considera 
importantes, e que possivelmente precisam ser alterados: que contrato da Administração 
Pública não permite que seja por tempo indeterminado; e o fato de a contratação de auditoria 
não ser caracterizada como um serviço continuado, não podendo ser realizado na modalidade 
técnica e preço. Explicou que são entendimentos que estão consolidados nos processos de 
licitação. Destacou ainda, que notou a ausência na minuta do Termo de Referência de regras 
de como a Auditoria contratada irá realizar o planejamento de seus trabalhos. O senhor 
Roberto Lamb ressaltou, que esse processo tem sido discutido há muitas reuniões pelo 
Comitê com as áreas encarregadas, especialmente a área jurídica, e que não há a intenção 
de realizar uma licitação para contratação por tempo indeterminado e tampouco um serviço 
continuado, solicitando que sejam examinados os termos na minuta que possam levar a esse 
entendimento. Acrescentou que a avaliação dos trabalhos de auditoria independente 
contratadas no passado é que os serviços são prestados por empresas sem condições de 
prestar serviços de auditoria independente no nível de qualidade esperada por uma empresa 
organizada, e que os trabalhos realizados não trazem conforto quanto aos riscos de fraude e 
erro que possam afetar as demonstrações financeiras da empresa. Por esse motivo, o Comitê 
de Auditoria optou por recomendar o tipo de licitação por técnica e preço, e que este ponto foi 
discutido em reuniões anteriores e que se pretende dar sequência a esse entendimento. 
Acrescentou que se ao final se determinar que efetivamente a única forma da licitação for o 
preço, o trabalho de elaboração de um Termo de Referência claro e contendo todas as 
exigências da Dataprev, terá sido um avanço na busca de contratação e empresas mais 
qualificadas. O senhor Paulo Haick destacou que vai buscar junto ao Jurídico da Empresa 
incorporar argumentos ao TR que tragam condições para a licitação por técnica e preço, como 
requisitos de habilitação e qualificação técnica. Continuando, o senhor Paulo Haick passou a 
apresentação de alguns pontos do TR. O senhor Paulo Haick, com base na opinião do Comitê, 
sugeriu reforçar algumas normas que a Auditoria contratada terá de cumprir, além disso, a  
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realizar um levantamento das normas inserindo um capítulo à parte todas as normas técnicas 
obrigatórias de atendimento. O Comitê de Auditoria sugeriu que no texto do documento seja 
revisada a referência à presença, in loco, dos sócios para discussão das demonstrações 
financeiras periódicas com o Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração e o Conselho 
Fiscal de forma que contemple a situação do cenário atual de pandemia, substituindo, nesses 
casos excepcionais, a forma presencial por vídeo conferências. Com respeito à discussão 
relativa à possibilidade de licitação por técnica e preço para os serviços de auditoria 
independente o Sr Paulo Haick informou ter tomado conhecimento do caso da Companhia 
Energética de Brasília – CEB, que foi bem sucedida em realizar licitação por técnica e preço 
no ano corrente e que já está estudando o procedimento utilizado pela CEB. Ao longo das 
discussões, o Comitê sugeriu incluir no TR: a) a exigência da apresentação, no início dos 
trabalhos e  anualmente até o final do mês de maio, do Plano Anual de Auditoria Independente 
com a disponibilidade dos auditores para discussão do referido Plano com o Comitê de 
Auditoria e para seu acompanhamento ao longo do exercício; b) exigência de apresentação 
do Relatório sobre Controles Internos em seguida ao Parecer do Auditor, conforme 
determinado pela norma NBC TA-265 e de acordo com as norma de auditoria exigidas no 
Brasil; c) a exigência de revisão dos controles internos de acesso aos sistemas contábeis e 
de gestão, no que diz respeito a poderes, segregação de funções e perfil de acesso a sistemas 
(acessos indevidos podem afetar transações e as demonstrações financeiras) incluindo a 
auditoria de perfis de acesso, do uso adequado e da adequação de senhas; d) remeter a 
descrição dos serviços de auditoria independente às normas de auditoria e exigir o 
cumprimento dessas normas, com eventual destaque para alguns pontos de atenção da 
gestão, evitando que serviços não descritos não sejam realizados sob a alegação de que não 
constam do Termo de Referência; e) dar ênfase a exigências técnicas, para que se possibilite 
a realização de licitação por técnica e preço, e, na sua impossibilidade, com um Termo de 
Referência claro com as obrigações da firma de auditoria, com a devida justificativa do porquê 
das exigências técnicas. Finalizando, o Senhor Paulo Haick informou ter anotado as 
considerações e caso o Comitê de Auditoria tenha questões adicionais podem enviar ao longo 
da semana.  
2– Programa de Participação de Lucros e Resultados - PPLR 2019. O senhor José 
Porphírio Araújo de Miranda, Superintendente de Gestão de Pessoas e o senhor Corinto 
Meffe, Assessor, apresentaram ao Comitê de Auditoria informações relativas à elaboração, 
monitoramento e apuração dos Programas de Participação de Lucros e Resultados - PPLR. 
O senhor José Porphírio contextualizou as razões de trazer ao Comitê o processo de 
pagamento da PPLR, tendo sido estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais – SEST a partir deste ano. O senhor Corinto Meffe apresentou em 
caracter informativo o mapeamento do processo com as principais atividades relacionadas, e 
um diagrama detalhando as etapas. Destacou o ponto que ocorreu a mudança orientada pela 
SEST, sendo na parte de apuração e pagamento. Informou que foi emitida Nota Técnica nº 
5946/2019 – MP à Dataprev que incluiu avaliação do Comitê de Auditoria, para posterior 
submissão e autorização do Conselho de Administração. O senhor José Porphírio citou 
também a necessidade de negociação com o sindicato com a validação da SEST, o que já 
ocorreu neste caso, com aprovação do Conselho de Administração. O Senhor Corinto Meffe 
informou que, para o fim de verificar a conformidade da PPLR 2019, a Auditoria Interna está 
elaborando relatório que será encaminhado ao Comitê assim que concluído. Explicou ainda 
que vai encaminhar todos os documentos complementares para avaliação do Comitê de 
Auditoria e se colocou à disposição, caso sejam necessários mais esclarecimentos.  
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03– Discussão conjunta SUGV/SUAU/COAUD de controles internos, mapeamento de 
riscos, controles e indicadores de riscos. Inicialmente, o Comitê de Auditoria 
contextualizou a intenção desta reunião conjunta, que tem o objetivo de coordenar as 
expectativas quanto ao processo de gestão e auditoria de controles internos; comentou que 
a razão do encontro decorreu das discussões do Comitê com cada uma das áreas em 
separado, que apontaram para a necessidade de se alinhar focos e expectativas. Citou que o 
Comitê de Auditoria vem acompanhando o mapeamento de riscos, a estruturação de pontos 
de controle e indicadores, para que efetivamente esteja mapeado e operacionalizado até o 
fim do ano. Sugeriu que inicialmente a Superintendência de Governança e Gestão Estratégica 
- SUGV se manifestasse. O senhor Frankmar Ferreira falou sobre o trabalho que a SUGV vem 
fazendo, contextualizou o cenário inicial do trabalho, que tinha baixo nível de mapeamento, e 
ressaltou que atualmente 67% da cadeia de valor estão mapeados o que é uma evolução 
considerável. Destacou ainda, que é um processo complexo, necessita de colaboração de 
toda a Empresa de modo a contribuir na identificação e mapeamento desses processos e dos 
riscos. Quanto aos riscos estratégicos explicou como ocorre a gestão e acompanhamento 
para posterior apresentação à Diretoria Executiva. Comentou a intenção de estar com a 
cadeia mapeada até o final do ano.  Destacou ainda que são acompanhados os impactos que 
a estratégia pode sofrer diante dos novos cenários e feita a análise dos riscos, o que é 
discutido com a Diretoria Executiva para posterior validação pelo Conselho de Administração. 
O senhor Alexandre Quaresma citou o mapeamento de riscos, que de 40 identificados de 
2019 cerca de 80% está mapeado. O senhor Roberto Lamb perguntou se a Auditoria Interna 
tinha conhecimento desse mapa e se os processos têm elementos suficientes para serem 
auditados. O senhor Gil Loja informou que sim, comentou sobre a auditoria realizada ano 
passado, com recomendações e acompanhamento, que foram realizadas algumas reuniões 
para dar continuidade. Entretanto, o senhor Gil Loja destacou que no trabalho realizado há 
um afastamento da IN 01/2016- CGU, que entende ser importante e pertinente para elevar o 
nível da abrangência da gestão de riscos; disse que no seu entendimento a definição e apetite 
a riscos é fundamental e no seu estado atual não é observada a referida IN. O senhor Roberto 
Lamb sugeriu à SUGV que à medida que for desenvolvendo o mapeamento que seja 
encaminhado à Auditoria Interna, que poderá opinar quanto aos pontos que ainda serão 
mapeados. Em seguida, o Comitê perguntou se existe uma declaração clara sobre a definição 
de apetite ao risco. O Senhor Frankmar Ferreira informou que tem na autodeclaração, ao 
visualizar os riscos que foram propostos ao Conselho de Administração. E se dispôs a 
encaminhar para conhecimento todo o trabalho que está materializado. O senhor Gil Loja 
comentou a importância da sequência de ter o risco identificado para então ter ações de 
controle para mitigá-los. O senhor Roberto Lamb comentou que entende ser necessário haver 
dois grupos, sendo: um para definição do apetite ao risco, da tolerância ao risco, principais 
riscos ligados à estratégia, e outro mapeando os riscos nos níveis operacionais. Com respeito 
à definição do apetite a riscos, relatou que na sua experiência todas as empresas têm 
dificuldades em definir o seu apetite a riscos de forma precisa e que esse processo de 
definição pode levar entre dois a três anos, em alguns casos até mais, dados os aspectos 
culturais e organizacionais envolvidos. Concluindo, comentou que o Comitê de Auditoria vai 
aguardar a análise do material a ser disponibilizado pela SUGV, para analisar o cenário 
proposto até o fim do ano, para então, se for o caso, fazer uma recomendação ao Conselho 
de Administração. Perguntou se a SUGV poderia em 90 dias estruturar os controles existentes 
para apresentar ao Comitê. O senhor Frankmar Ferreira se comprometeu em acelerar o 
trabalho, ressaltou que a equipe está bastante empenhada, e pretende buscar o máximo de  
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informações neste prazo. A SUGV acertou que irá estender o mapeamento de controles até 
o nível operacional e para isso precisa de prazo até o mês de setembro do corrente ano, prazo 
com o qual o Comitê de Auditoria concordou. Quanto à auditoria interna dos respectivos 
controles, o Comitê entende que poderá ser realizada no quarto trimestre, conforme 
programação do PAINT/2020. Finalizando, o senhor Roberto Lamb comentou que nas 
discussões verificaram-se as seguintes diferenças de ênfase: a ênfase SUGV é o de 
mapeamento dos riscos estratégicos ligados à cadeia de valor; a ênfase da auditoria interna 
está no cumprimento da IN-01/2016 da CGU; já o Comitê de Auditoria precisa assegurar-se 
da existência de controles no âmbito da operação, da existência de controles que tragam 
adequado conforte à Administração de que previnem ou detectem erros ou fraudes, e que 
assegurem de forma razoável que os números trazidos nas demonstrações financeiras 
representam de forma adequada as transações e a posição patrimonial da Dataprev.  

04– COVID-19. Atualização e discussão das providências tomadas e em andamento. A 
apresentação foi adiada para a próxima reunião. O Senhor Adeilson José da Silva, 
Superintendente de Gestão de Serviços de TIC encaminhou ao Comitê de Auditoria material 
com as últimas atualizações do Comitê de crise.  

05 – Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. O Comitê de Auditoria 
registra que o Senhor Renê Sanda encaminhou à Presidente do Conselho de Administração 
da Dataprev, carta datada de 25/06/2020, na qual comunica a sua renúncia ao cargo de 
membro do Comitê de Auditoria Estatutário.  O Comitê de Auditoria da DATAPREV registra 
seu agradecimento à dedicação do Sr. Renê Sanda ao Comitê e às causas da governança da 
Dataprev. A sua participação e as suas contribuições foram fundamentais para o andamento 
dos trabalhos e da missão do Comitê de Auditoria no período em que atuou no Comitê, 
especialmente, mas não se limitando, à instalação e à construção das práticas do Comitê. O 
Comitê de Auditoria deseja sucesso ao Sr. Renê Sanda nas missões que tem e que 
certamente terá no campo da governança corporativa.  

Sendo estes os assuntos tratados, às onze horas e trinta minutos 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. 30/06/2020 
 

 

 

 

 

ROBERTO LAMB 

Coordenador do Comitê de Auditoria 

 

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO 
Membro do Comitê de Auditoria 
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