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REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE

Art.  1º Este Regimento Interno tem por finalidade estabelecer  os procedimentos para o
funcionamento  da  Diretoria  Executiva  da  Empresa  de  Tecnologia  e  Informações  da
Previdência – DATAPREV, definindo suas responsabilidades e atribuições, em conformidade
com as disposições do Estatuto Social, com as boas práticas de governança corporativa e
com a legislação vigente.

CAPÍTULO II – DA DIRETORIA EXECUTIVA DA DATAPREV

Art.  2º A  Diretoria  Executiva  da  DATAPREV  é  o  órgão  colegiado  responsável  pela
administração da Empresa, tendo pleno conhecimento dos valores institucionais, prezando
pela missão, visão e pelas disposições legais e estatutárias concernentes ao andamento dos
trabalhos no âmbito da Empresa.

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO

Art.  3º  A  Diretoria  Executiva  é  composta  pelo  Presidente  e  por  5  (cinco)  Diretores,
constituindo-se para fins deliberativos em Diretoria Colegiada.

Art. 4º  O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva será unificado em 2 (dois)
anos,  sendo  permitidas  até  3  (três)  reconduções  consecutivas  e  estender-se-á  até  a
investidura dos novos membros nomeados, observado o disposto na Lei 13.303/2016 e em
seu respectivo Decreto Regulamentador e no Estatuto Social da Empresa.

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos mediante assinatura
de termo de posse no livro de atas da Diretoria Executiva, no prazo máximo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da eleição. 

§ 2º Para o prazo do caput serão considerados os períodos anteriores da gestão ocorridos há
menos de dois anos e a transferência de Diretor para outra Diretoria da Empresa.

§ 3º Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno de membro da Diretoria Executiva só
poderá ocorrer após decorrido período equivalente a 02 (dois) anos.



CAPÍTULO IV – DA NOMEAÇÃO E VACÂNCIA

Art. 5º O Presidente e os Diretores da DATAPREV serão eleitos e destituídos pelo Conselho
de Administração, mediante análise prévia do Comitê de Elegibilidade para o caso de eleição.

§ 1º O Presidente e Diretores da DATAPREV apresentarão declaração de bens ao tomar posse
e ao deixarem as funções,  fazendo-o,  também, anualmente durante sua permanência  no
cargo. 

§ 2º Além dos casos previstos em lei,  dar-se-á vacância do cargo quando o membro da
Diretoria Executiva, se afastar do exercício do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos,
salvo  em  caso  de  licença,  inclusive  férias,  ou  nos  casos  autorizados  pelo  Conselho  de
Administração.

§ 3º Em caso de vacância,  renúncia,  falecimento ou impedimento de membro efetivo,  o
Presidente  convocará  o  respectivo  substituto  para  participar  das  reuniões,  até  que  seja
nomeado o novo membro titular. 

§ 4º  O exercício temporário de que trata o parágrafo anterior, será feito com acúmulo de
cargo, não gerando acumulação de vencimentos.

§  5º Os  membros  da  Diretoria  Executiva  serão  substituídos  em  suas  ausências  ou
impedimentos eventuais, cumprindo ao respectivo Diretor cientificar o Presidente. 

CAPÍTULO V – DA INVESTIDURA

Art. 6º A investidura dos membros da Diretoria Executiva deve obedecer aos princípios do
Estatuto Social da Empresa, com observância ao artigo 13, alíneas a), b) e c) do inciso I e,
cumulativamente, aos requisitos previstos nos incisos II e III do referido artigo.

Art.  7º É  condição para  investidura em cargo de diretoria  da DATAPREV a assunção de
compromisso com metas e resultados específicos alinhados com o Plano de Negócios, com o
Planejamento Estratégico e/ou demais instrumentos de planejamento da Empresa a serem
alcançados,  que deverá  ser  aprovado pelo Conselho de Administração,  a  quem incumbe
fiscalizar seu cumprimento. 

Art. 8º Os indicados para os cargos de Presidente e Diretor da DATAPREV serão escolhidos
entre  cidadãos de reputação ilibada e  de notório conhecimento,  devendo ser  atendidos,
alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente,
os requisitos dos incisos II e III:

I- ter experiência profissional de, no mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da DATAPREV ou em área



conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 1. cargo de direção ou de

chefia  superior  em  empresa  de  porte  ou  objeto  social  semelhante  ao  da  DATAPREV,
entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos
não  estatutários  mais  altos  da  empresa;  2.  cargo  em comissão  ou  função  de  confiança
equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público; 3. cargo de docente ou de pesquisador
em áreas de atuação da DATAPREV;

c) 4  (quatro)  anos  de  experiência  como  profissional  liberal  em  atividade  direta  ou
indiretamente vinculada à área de atuação da DATAPREV;

II- ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e

III- não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do
caput do art. 1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010.

§  1º Os  requisitos  previstos  no  inciso  I  do  caput  poderão  ser  dispensados  no  caso  de
indicação de empregado da DATAPREV para cargo de administrador, desde que atendidos os
seguintes quesitos mínimos:

I- o empregado tenha ingressado na DATAPREV por meio de concurso público de provas ou
de provas e títulos;

II- o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na DATAPREV;

III- o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da DATAPREV, comprovando sua
capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput.

CAPÍTULO VI – DOS IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES

Art. 9º É vedada a indicação para membro da Diretoria Executiva:

I- de representante do órgão regulador ao qual a DATAPREV poderá estar sujeita, de Ministro
de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo
permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento
superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de
mandato no Poder  Legislativo de qualquer  ente  da Federação,  ainda que licenciados do
cargo;

II- de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura
decisória  de  partido  político  ou  em  trabalho  vinculado  a  organização,  estruturação  e
realização de campanha eleitoral;

III- de pessoa que exerça cargo em organização sindical;



IV- de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria,  como fornecedor ou comprador,
demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político
administrativa controladora da DATAPREV ou com a própria empresa em período inferior a 3
(três) anos antes da data de nomeação;  

V- de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa
político-administrativa controladora da DATAPREV ou com a própria empresa;

§  1º Os  requisitos  previstos  no  inciso  I  do  caput  poderão  ser  dispensados  no  caso  de
indicação de empregado da DATAPREV para cargo de administrador ou como membro de
comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos:

I- o empregado tenha ingressado na DATAPREV por meio de concurso público de provas ou
de provas e títulos;

II- o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na DATAPREV;

III- o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da DATAPREV, comprovando sua
capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput deste artigo estende-se também aos parentes
consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas e outros conflitos
de interesse previstos em legislação ou normativos internos.

CAPÍTULO VII – DO FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES

Art. 10. A Diretoria Executiva reunir-se-á, sob a forma de colegiado, com a presença de, no
mínimo, a maioria simples de seus membros:

I- ordinariamente,  pelo  menos  01  (uma)  vez  ao  mês,  podendo,  por  convocação  do
presidente, ser realizada 01 (uma) vez por semana; e

II- extraordinariamente,  sempre  que  convocada  pelo  presidente  ou  maioria  de  seus
membros;

§  1º A  pauta  das  reuniões  será  aprovada  pelo  presidente  ou,  nas  suas  ausências  ou
impedimentos, pelo presidente substituto ou em exercício;

I- serão admitidos como extrapauta assuntos autorizados pelo Presidente;

II- as  matérias  submetidas  à  apreciação  da  Diretoria  Executiva  serão  instruídas  com  as
manifestações da área técnica e jurídica,  exceto quando a natureza da matéria dispensar
essas manifestações;

III- as  deliberações  da  Diretoria  Executiva  exigem  a  aprovação  da  maioria  simples  dos
membros do colegiado presentes na reunião.

IV- o  presidente  votará  como membro da Diretoria  Executiva,  podendo exercer,  quando
couber, o voto de qualidade.



V- as deliberações da Diretoria Executiva serão registradas em ata própria, com indicação do
número de ordem, data e local, membros presentes, convidados, e relatos dos trabalhos e
deliberações tomadas.

V- as reuniões serão convocadas pelo Presidente e formalizadas pela Secretaria-Executiva,
sendo estas realizadas, preferencialmente, nas dependências da DATAPREV, podendo, ainda,
ocorrer  por  videoconferência  e/ou  outros  meios  tecnológicos,  que  possam  assegurar  a
participação efetiva  do  membro e  a  autenticidade  de  seu voto.  O membro da  Diretoria
Executiva, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu Voto será válido para
todos os efeitos legais e incorporado à Ata da referida reunião. 

VI-  Em se tratando de assunto  a ser  submetido ao Conselho de Administração,  a área
demandante  deverá  encaminhar  à  Secretaria-Executiva  documento  de  caráter  gerencial
intitulado “Nota Informativa”, conforme disposto em Comunicação Normativa a ser aprovada
e publicada pela Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica.

VII- será responsabilidade da Secretaria-Executiva realizar a coleta das assinaturas da Ata de
Reunião por aqueles que participaram do evento por videoconferência ou qualquer outro
meio de comunicação remota. 

VIII- a eventual inexistência de quórum será lavrada em ata, suspendendo-se imediatamente
a reunião;

IX- os membros da Diretoria Executiva poderão convidar outras pessoas da Empresa para
participar das reuniões do órgão para subsidiar deliberação do colegiado, podendo prestar
esclarecimentos, mas sem direito a voto, desde que haja a aprovação do presidente.

§2º A Diretoria Executiva poderá estabelecer ou autorizar a criação de normas ou padrões, de
modo a consolidar as etapas do fluxo do processo decisório da Empresa.

CAPÍTULO VIII – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

Art. 11. Cumpre aos Diretores e Presidente observarem as regras dispostas no Código de
Conduta Ética, as quais estabelecem valores e padrões de comportamento, prezando pelo
seu cumprimento,  bem como pelas  disposições legais  e estatutárias  da Empresa e deste
Regimento Interno.

Art. 12. São deveres da Diretoria Executiva no âmbito de sua área de competência:

I-  dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas, bem assim aprovar
atos normativos;

II- cumprir  e  fazer  cumprir  as  normas  da  DATAPREV  e  as  decisões  do  Conselho  de
Administração e do Conselho Fiscal. 

III- propor alterações no quadro de pessoal;

IV- indicar ocupantes de cargos e funções de confiança;

V- propor planos estratégicos e projetos especiais, justificando os seus objetivos e metas;



VI- aprovar planos operacionais e projetos a serem desenvolvidos;

VII- propor orçamentos, programas anuais e plurianuais e demais assuntos que julgar de 

interesse da Dataprev;

VIII- praticar os demais atos administrativos necessários ao desempenho de suas atribuições;

IX-  elaborar  e  apresentar  para  aprovação  pelo  Conselho  de  Administração  o  Plano  de
Negócios, o Planejamento Estratégico e o Plano de Investimentos e as metas de desempenho
da Dataprev; e

X- cumprir, fazer cumprir e promover o estabelecido nas Políticas vigentes da DATAPREV.

Art. 13. Os membros da Diretoria Executiva têm os mesmos deveres previstos no Estatuto da
Empresa e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres
e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação de lei ou do Estatuto.

§ 1º A responsabilidade dos membros da Diretoria Executiva por omissão no cumprimento
de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua
divergência em ata de reunião do Colegiado.

§  2º O  membro  da  Diretoria  Executiva  não  é  responsável  pelos  atos  ilícitos  de  outros
membros, salvo se com eles for conivente, ou se concorrer para a prática do ato;

§ 3º É responsabilidade dos membros da Diretoria Executiva, sob pena de responsabilidade,
manter  sigilo  das  matérias  que  detiver  conhecimento  em  virtude  da  investidura  como
membro do colegiado.

CAPÍTULO IX – DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 14. Os Diretores exercem as atribuições que a lei e o Estatuto Social lhe conferem para
lograr  os  fins  no  interesse  da  DATAPREV,  com  observância  estrita  do  que  contém  este
Regimento Interno.

Art. 15. Compete à Diretoria Executiva, sem prejuízo das competências previstas em lei e em
conformidade com seu Estatuto Social:

I-  aprovar  as  políticas  de  prestação  de  serviços,  econômico-financeira,  administrativa,
operacional e tecnológica, seus objetivos e metas;

II-  aprovar  a  estrutura  organizacional  da  DATAPREV,  com  as  respectivas  funções  e
competências  de suas  unidades,  ressalvadas as alterações de competência  específicas  do
Conselho de Administração;

III- aprovar, em harmonia com a política econômico-financeira do Governo Federal e com as
diretrizes do Conselho de Administração:

a) o quadro de pessoal e suas alterações e as propostas de criação de empregos e fixação de
salários, vantagens e benefícios;

b) o limite de níveis salariais a serem concedidos por meio da promoção por merecimento,
bem assim a quantidade média de referência por empregado promovível;



c) as normas disciplinadoras de processos seletivos internos para promoção na carreira e de
concursos públicos para admissão de pessoal;

IV- aprovar as políticas de aquisição de serviços de terceiros, de insumos de produção e de
ativos;

V- deliberar e submeter ao Conselho de Administração:

a) as  propostas  de  orçamento,  os  programas  anuais  e  plurianuais  e  as  operações  de
empréstimo e financiamento;

b) as demonstrações orçamentárias,  financeiras e patrimoniais,  a destinação do resultado
líquido, a de modificação e integralização do capital e a de absorção de eventuais prejuízos
com as  reservas  de lucro,  relatório  da administração e  processo de prestação de contas
referentes a cada exercício;

c) a proposta de criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, bem assim a
contratação, a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente;

d) a proposta de renúncia e a desistência de direitos de opção, assim como a alienação ou
oneração de bens imóveis;

e) o  relatório  semestral  sobre  as  atividades  da  entidade  fechada  de  previdência
complementar  que  administra  planos  de  benefício  da  DATAPREV,  com  destaque  para  a
aderência dos cálculos atuariais, a gestão dos investimentos, a solvência, liquidez e equilíbrio
econômico, financeiro e atuarial dos planos, o gerenciamento de risco e a efetividade dos
controles internos; 

f) a proposta de revisão, no mínimo anual, da política de transações com partes relacionadas,
em  conformidade  com  os  requisitos  de  competitividade,  conformidade,  transparência,
equidade e comutatividade; e

g) o planejamento estratégico da DATAPREV e suas revisões.

VI- autorizar a aquisição de bens ou serviços, observadas as normas internas e a legislação
pertinente;

VII- aprovar a abertura e o fechamento de dependências administrativas e operacionais;

VIII- autorizar a alienação e a baixa de bens móveis;

IX- promover  a  elaboração,  em  cada  exercício,  do  relatório  da  administração  e  das
demonstrações  financeiras,  submetendo  essas  últimas  à  Auditoria  Independente  e  aos
Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;

X- cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Dataprev, as deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal;

XI- aprovar o seu Regimento Interno;

XII- apresentar,  até  a  última  reunião  ordinária  do  Conselho  de  Administração  do  ano
anterior,  plano de negócios  para  o exercício anual  seguinte  e estratégia  de longo prazo
atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco anos;



XIII- deliberar  sobre  os  casos  omissos,  em seu  âmbito  de  competência  e  submeter  ao
Conselho  de  Administração,  com  pronunciamento,  os  assuntos  que  dependam  daquela
instância;

XIV- colocar à disposição dos membros do Conselho Fiscal cópias das atas de reuniões da 

Diretoria  e  do Conselho  de  Administração,  assim como cópias  dos  balancetes  e  demais
demonstrações financeiras;

XV- apresentar ao Conselho de Administração proposta de alteração do Estatuto; e

XVI- apresentar  ao  Conselho  de  Administração  as  demonstrações  financeiras  trimestrais,
auditadas por auditores independentes.

CAPÍTULO X – DA ESTRUTURA DE APOIO

Art. 16. O Secretário-Executivo da DATAPREV será o responsável pela Secretaria-Executiva da
Diretoria  Executiva,  devendo  viabilizar  o  apoio  administrativo  e  logístico  necessários  à
realização das reuniões, exercendo as seguintes atribuições:

I-  comunicar  a  convocação  dos  membros  para  participarem  das  reuniões  da  Diretoria
Executiva, formalizando por meio de correio eletrônico institucional;

II- organizar  a  pauta,  sob  orientação  do  Presidente  ou  substituto  por  ele  designado  e
preparar documentação das reuniões;

III- zelar pelo padrão das apresentações para as reuniões da Diretoria Executiva;

IV- secretariar as reuniões da Diretoria Executiva;

V- preparar a Ata de cada reunião e submeter à apreciação do Colegiado;

VI-  receber, registrar e dar o encaminhamento necessário aos expedientes e documentos
dirigidos à Diretoria Executiva;

VII- encaminhar as deliberações da Diretoria Executiva para as providências necessárias, em
alinhamento  com  os  instrumentos  de  planejamento  da  Empresa  e  acompanhar  o
atendimento fazendo apresentação periódica ou quando solicitado pelo Colegiado;

VIII-  organizar  e  manter  arquivo  da  documentação  relativa  às  reuniões  da  Diretoria
Executiva;

IX- providenciar a elaboração dos documentos demandados por deliberação do Colegiado;

Parágrafo único.  A Secretaria-Executiva  deverá  manter  a  confidencialidade  das  matérias
constantes das reuniões de Diretoria, tal como da documentação apresentada, sob a qual
manterá guarda, sendo de conhecimento restrito aos membros do Colegiado ou, mediante
solicitação do Presidente, a quem ele indicar.

Art. 17. As áreas executivas da DATAPREV, quando solicitado pela Diretoria Executiva, devem
prestar o apoio necessário ao funcionamento do órgão, provendo-o dos meios necessários



 ao desempenho de suas atribuições, providenciando informações e documentos hábeis a
propiciar uma eficiente atuação da Diretoria Colegiada.

Art. 18. A Diretoria Executiva contará com suporte das áreas técnicas e jurídica para a análise
de dados ou documentos, em especial aqueles que, porventura, requeiram deliberação do
órgão.

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. Compete a cada um dos membros da Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o
Estatuto Social da Empresa, as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho
de Administração,  observando as boas práticas de governança corporativa,  e,  também, o
disposto na Lei 13.303/16 e em seu respectivo Decreto Regulamentador e no Estatuto Social
da Empresa.

Art. 20. A DATAPREV, por intermédio de sua Consultoria Jurídica ou mediante advogado
especialmente contratado, assegurará aos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva
a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, pela prática de atos
no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os
interesses da Empresa, nos termos do Estatuto Social da Empresa.

Art. 21. Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria Executiva da 
DATAPREV.

Brasília, 23 de abril de 2020.


