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 Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por teleconferência, 
sob a coordenação do senhor ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, Coordenador do Comitê de 
Auditoria Estatutário da Dataprev S.A., presentes os membros, a senhora GLAUBEN TEIXEIRA DE 
CARVALHO e o senhor LUIZ CLÁUDIO LIGABUE, e como convidados, a senhora Isabel Luíza R. M. dos 
Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick 
(Superintendente Financeiro), a senhora  Fernanda de Albuquerque Ramos (Superintendente de 
Gestão de Pessoas), o senhor Corinto Meffe (Assistente de TI), e o senhor Frankmar Ferreira Fortaleza 
(Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), realizou-se a 65ª Reunião Ordinária do Comitê 
de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 
01 – Deliberação do Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2020.  A senhora 
Fernanda Ramos, em conjunto com o senhor Corinto Meffe, apresentou o fluxo necessário para o 
fechamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados, destacando as instâncias do 
processo e os respectivos prazos legais para fins de pagamento da participação dos lucros aos 
empregados. Em seguida, o senhor Corinto Meffe assinalou cada etapa, destacando o valor base, a 
forma de distribuição e a sistemática de aferição, conforme Nota Técnica – NT/DAP/002/2021, de 
17/05/2021. Em relação as etapas, registrou que neste ano houve a necessidade de submeter a matéria 
à apreciação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o qual já foi objeto de 
análise, e a este Comitê de Auditoria Estatutário e, posteriormente, ao Conselho de Administração. 
Registrou que o valor a ser distribuído aos empregados e ex-empregados da empresa deverá ser 
calculado na razão de 40% proporcional ao salário nominal do empregado habilitado e 60% de forma 
linear. Destacou a análise do resultado de pagamento, pontuando os valores a serem distribuídos, os 
quais foram extremamente positivos e significativos para a DATAPREV, enfatizando que foram acolhidas 
as observações da Auditoria Interna, conforme RD Nº 017/021, de 26/05/2021. Finalizando, 
mencionou o percentual médio de atingimento das metas de 99,70% que, seguindo as premissas do 
Programa, poderá ser distribuído aos empregados o montante máximo equivalente a 6,25% do lucro 
líquido, descontada a reserva legal. A senhora Glauben questionou sobre a data de pagamento dos 
dividendos aos acionistas e da PLR aos empregados, sendo registrado pela senhora Fernanda 
Albuquerque que a expectativa da empresa é de até 30 (trinta) dias após o pagamento dos dividendos, 
previsto para junho/2021, seja realizado o pagamento da PLR aos empregados. Após considerações, o 
Comitê de Auditoria Estatutário elogiou os trabalhos, manifestou-se favorável à continuidade do 
processo, recomendando submeter o assunti à consideração do Conselho de Administração. 
02 – Acompanhamento dos Indicadores da Remuneração Variável Anual – RVA 2020. Ref.: 4º 
Trimestre/2020.  O senhor Corinto Meffe contextualizou o Programa RVA 2020 (instrumento que 
objetiva vincular parcela de remuneração ao desempenho das empresas). Esclareceu que o Programa 
RVA obedecerá ao mesmo fluxo de instâncias apresentado no Programa de Participação nos Lucros 
e/ou Resultados – PLR, que oportunamente será objeto de pauta deste Colegiado. O Comitê de 
Auditoria Estatutário, tendo em vista o envio antecipado da documentação (Nota Técnica – 
NT/DAP/011/2020, de 27/11/2020, e planilha de evolução), bem como o conteúdo explicativo, 
considerou a matéria como atendida.   
 

03 – Licitação da Auditoria Independente. O senhor Paulo Haick apresentou o status da evolução dos 
trabalhos relacionados ao processo de licitação da Auditoria Independente, assinalando que o Termo 
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de Referência se encontra sob análise da Consultoria Jurídica, e que tão logo seja devolvido será 
iniciado o processo licitatório. Informou sobre reunião com a Área Jurídica, sinalizando que o processo 
tem se aperfeiçoado muito e está próximo de ser concluído, comprometendo-se a apresentar a este 
Colegiado o cronograma do processo de licitação. Após considerações e alguns esclarecimentos, o 
Comitê de Auditoria agradeceu a participação.  
 

04 – Políticas da DATAPREV S.A. Antes de iniciar o tema, o senhor Antônio Sequeira solicitou a senhora 
Isabel Santos que abordasse sobre os trabalhos realizados referente ao passivo contingente na 
empresa. Na oportunidade, a senhora Isabel Santos contextualizou o cenário do passivo na empresa 
nos últimos anos e os avanços significativos relativos aos resultados dos trabalhos realizados junto à 
equipe da Consultoria Jurídica. Destacou os esforços empreendidos para a revisão do passivo da 
Empresa, que vem apresentando redução de custos e melhorias significativas no processo, por meio 
de realização de acordos e outras medidas adotadas. Após esclarecimentos, o Comitê de Auditoria 
parabenizou as iniciativas e a forma de condução do processo. Em seguida, passou-se a análise do tema 
proposto em pauta (Políticas da Dataprev). O senhor Antônio Sequeira registrou a preocupação do 
Conselho de Administração em relação ao número pequeno de Políticas da DATAPREV S.A. apreciadas 
por aquele Colegiado no primeiro semestre/2021. A senhora Isabel Santos registrou compreender a 
preocupação daquele Conselho de Administração, informando que o foco da empresa neste 1º 
semestre/2021 foi direcionado aos conteúdos com prazos legais estabelecidos, com base na Lei das 
Estatais, a exemplo da prestação de contas, relatório de gestão e outros temas que serão apreciados 
em junho/2021. Entretanto, assinalou que envidará esforços para que no próximo ano as políticas 
sejam apreciadas ao longo do exercício. Em sequência, a senhora Isabel Santos apresentou os trabalhos 
relacionados às Políticas da DATAPREV S.A., pontuado o cronograma em andamento e os respectivos 
prazos de previsão de submissão da matéria ao Conselho de Administração. Discorreu sobre as 
principais políticas, por diretoria, registrando que ao longo dos trabalhos observou-se que algumas 
políticas poderiam ser revogadas e outras unificadas, a exemplo das Políticas de Conformidade e de 
Anticorrupção que serão unificadas por outras políticas. Após considerações, o Comitê de Auditoria 
considerou a matéria atendida, registrando que o tema está bem conduzido. 

Sendo estes os assuntos tratados, às dezesseis horas a reunião foi encerrada, da qual eu, Wania de 
Souza Mendes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. 
Brasília-DF. 27/05/2021. 
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