
 
 

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA 
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. 

FEVEREIRO/2021 

 
1/4 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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, presentes os membros, a 
senhora GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO e o senhor LUIZ CLÁUDIO LIGABUE, como 
colaborador o senhor Roberto Lamb, e como convidados, o senhor Rafael de Moraes Mota 
(Consultor Jurídico) senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), 
o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão 
Contábil), o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), a senhora 
Cilene Barbosa (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), o senhor Paulo 
César Lima Cid Júnior (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor Siderley Pires de 
Santana (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), realizou-se a 59ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 

01 – Jurídico e Contabilidade: discussão das causas em que a Dataprev é parte, 
contingência e provisões e seu reflexo nas Demonstrações Financeiras Anuais. O Comitê 
de Auditoria Estatutário contextualizou o objetivo da reunião conjunta entre jurídico e 
contabilidade. Em seguida o senhor Francisco Paulo Haick, Superintendente Financeiro, 
comentou sobre a norma de provisionamento de contingências que vigia, baseada na fase de 
transição do processo e sobre o que foi adequado à norma em 2020, para atender o Comitê 
de Pronunciamento Contábil - CPC nº 25, que define o registro na contabilidade considerando 
a perda como um resultado provável, demanda qualificável, não sendo relevante o tempo 
transcorrido. No caso de o resultado ser estimado como possível, é preciso o registro em Notas 
Explicativas. Explicou que a Empresa publicou uma norma atualizada, com base nesse  CPC nº 
25, e a Área Jurídica realizou o trabalho de reavaliar as demandas dentro da nova classificação. 
Em seguida, o senhor Rafael Mota, Consultor Jurídico, comentou que até então a norma era 
jurídica e passou a ser uma regra de contabilidade e absorvendo as melhores diretrizes do CPC. 
Comentou que sentia falta na norma anterior de um pouco mais de governança, de como era 
regulada a classificação dentro do órgão jurídico, quanto à competência das responsabilidades 
de forma escalonada, e o registro de reclassificação de uma ação judicial, conforme o estado 
em que se encontra o processo. Explicou que foi preparada uma Comunicação Normativa - CN 
agregando valor à norma, imputando tal nível de detalhamento. Informou que os advogados 
da Empresa estão finalizando o trabalho, mas espera que no próximo mês possa disponibilizar 
uma lista com a classificação. O senhor Antônio Carlos Sequeira, Coordenador do Comitê, 
perguntou sobre o impacto na contingência. O senhor Irinilson Júnior, Gerente do 
Departamento de Gestão Contábil, informou que ocorreram reclassificações de processos que 
passaram de provável para possível e vice-versa e o principal processo está em torno de R$100 
milhões, sendo uma ação civil pública. Contextualizou o processo em questão e informou que 
este foi reclassificado e o saldo dos litígios trabalhistas reduzido, o saldo tributário ficou sem 
variação  e o cível em torno de R$22 milhões. Em seguida, o senhor Rafael Mota falou sobre o 
que está sendo feito para buscar a redução do passivo. Explicou que foi preparado um plano 
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de conciliação aprovado pela Diretoria Executiva, com orçamento de R$10 milhões, entretanto, 
sua aplicabilidade imediata foi interrompida dado o volume enorme de ações em razão do 
Auxílio Emergencial. Informou que para 2021 foi preparado um novo projeto para redução do 
passivo judicial. Em seguida, contextualizou as ações realizadas pelo Jurídico da Empresa e que, 
com responsabilidade, estão buscando reduzir o passivo em cerca da 20% (vinte por cento), 
como meta do indicador estratégico da Empresa. O senhor Roberto Lamb perguntou se as 
ações relativas ao Auxílio Emergencial estão sendo registradas nas Notas Explicativas das 
Demonstrações Financeiras. O senhor Irinilson Júnior, informou que não.  O Comitê de 
Auditoria recomendou citar nas Notas Explicativas o número de ações relacionadas ao Auxílio 
Emergencial, explicando que, apesar de não caber responsabilidade à Dataprev, exigem ações 
da Empresa, dado o volume de processos, do comprometimento da mão de obra e do trabalho 
demandado à Empresa. O senhor Irinilson Júnior, juntamente com o senhor Rafael Mota, se 
disponibilizou em preparar um parágrafo sobre as iniciativas da Dataprev para incluir nas Notas 
Explicativas das Demonstrações Financeiras de 2020, uma vez que envolve a força de trabalho 
e comprometimento de todos. Finalizando, o senhor Rafael Mota propôs que à medida que o 
projeto de redução do passivo for evoluindo possa disponibilizar informação atualizada dos 
resultados ao Comitê de Auditoria.  

02 – Prevdata e Área Financeira: situação do plano de previdência e relatório de avaliação 
anual do plano por atuário independente e seu reflexo nas DFs.  O senhor Irinilson Júnior 
informou ao COAUD sobre o andamento da contratação do atuário. Informou que a empresa 
contratada se chama Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial e que já trabalhou com a 
Dataprev. Comentou que preparou um checklist do que precisa ser analisado pela empresa 
atuarial e está encaminhando para a Dataprev dar andamento ao trabalho o quanto antes. O 
Comitê de Auditoria solicitou que o atuário participe na reunião do COAUD no dia 10/03/2021 
para apresentar uma prévia do trabalho que está sendo realizado.  
03 – Área Financeira e Contabilidade: revisão da última versão das DFs 2020, informação 
sobre o estado dos trabalhos da Auditoria Independente. Em continuidade às últimas 
discussões realizadas sobre o tema, os membros do COAUD comentaram sobre o andamento 
das Demonstrações Financeiras da Dataprev para o exercício 2020. O senhor Irinilson Júnior 
informou que acredita que os prazos serão cumpridos, uma vez que a empresa de auditoria 
independente já foi selecionada , e  as informações necessárias foram todas enviadas para não 
haver pendências ou qualquer impedimento para a contratação e a auditoria iniciar os 
trabalhos.   

04 – Auditoria Interna – DFs 2020: discussão com a área de Auditoria Interna sobre 
eventuais implicações dos trabalhos de auditoria interna para os efeitos das divulgações 
das DFs 2020. O senhor Gil Loja, Superintendente de Auditoria Interna, comentou as eventuais 
implicações dos trabalhos de Auditoria Interna para os efeitos das divulgações das DFs 2020.    



 
 

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA 
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. 

FEVEREIRO/2021 

 
3/4 

A senhora Cilene Barbosa, Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira, apresentou 
as observações da Auditoria Interna com base na Nota Técnica Nº 019/2020, de 17.12.2020, e 
Nota Técnica Nº 001/2021, de 05.02.2021.  Inicialmente, comentou que a Contabilidade fez 
alguns ajustes e  citou alguns pontos em específico como dos saldos vencidos e a reserva de 
retenção de lucros, que ainda serão ajustados. Após análise e considerações, a senhora Cilene 
Barbosa disse que está aguardando o relatório da consultoria atuarial para finalizar seu 
relatório, o que pode afetar o resultado. A senhora Cilene Barbosa informou que vai se reunir 
com a equipe da Contabilidade para nivelar o entendimento de alguns pontos das DFs e 
posterior fechamento da Nota Técnica. Finalizando, comentou que de tudo que foi testado até 
o momento, não foi encontrado nada que possa afetar o resultado ou mereça alguma ressalva. 
O senhor Gil Loja, em seguida, apresentou os principais destaques da Auditoria para 2021, 
sendo: fomentar e fortalecer o Controle Interno na Dataprev; monitoramento contínuo como 
diferencial; sistema de auditoria, contextualizou o processo que está sendo finalizado; e, 
sistema de mineração de dados para o 2º trimestre de 2021. Falou sobre a captação de pessoal 
para integrar a SUAU e em seguida apresentou panorama do PAINT 2020, que envolvia 34 
(trinta e quatro) processos analisados, mas tiveram 41 (quarenta e um) realizados, 
representando acréscimo de 20% (vinte por cento). Apresentou o fluxo de trabalho gerado 
pelos relatórios da Auditoria e destacou os relatórios mais complexos que estão na 
Corregedoria da Empresa, Controladoria-Geral da União - CGU e Polícia Federal. Finalizando, 
se colocou à disposição para detalhar os relatórios se o Comitê desejar.  
05 – COAUD - Relatório Anual 2020 do Comitê de Auditoria: discussão do Relatório Anual 
do Comitê de Auditoria e resumo para publicação com as DFs 2020. Quanto ao Relatório 
anual 2020 do Comitê de Auditoria, a senhora Glauben Teixeira comentou que fez uma 
sugestão e solicitou a avaliação dos demais membros do Comitê. O COAUD definiu que, em 
face das tratativas que ainda estão em andamento, vão apresentar outros ajustes pontuais no 
relatório para finalizar o documento na próxima reunião, após as ponderações dos membros.  
06 – Extra Pauta: Licitação Auditoria Independente, atualização do andamento do 
processo licitatório. O senhor Francisco Paulo Macambira Haick apresentou atualização do 
andamento do processo licitatório da Auditoria Externa. Contextualizou a reunião realizada no 
Tribunal de Contas da União - TCU e com o Jurídico da Empresa. Informou que estão 
finalizando o Termo de Referência – TR, que contém maior nível de exigência para auditores 
mais qualificados. O senhor Rafael Moraes Mota, comentou que nesta reunião enfatizaram que 
dentro do possível se deve buscar o equilíbrio entre o que se entende como mais relevante na 
contratação, e a capacidade de atendimento do mercado. Ressaltou que ficou clara a 
possibilidade de ampliar as exigências, sobretudo em matéria técnica e capacidade 
profissional. O senhor Roberto Lamb perguntou se foi realizado um registro interno do que foi 
tratado durante a reunião para que tais informações não sejam perdidas.  O senhor Paulo Haick 
informou que sim, que foi realizado um registro interno. O senhor Roberto Lamb sugeriu o 
envio aos membros do COAUD para que possam antecipadamente analisar as possibilidades.   
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O senhor Paulo Haick destacou que vão aprimorar o TR em função das reuniões com TCU, CGU 
e Caixa Econômica Federal. Comentaram que a empresa Aguiar Feres Auditores Independentes 
foi a vencedora do processo licitatório e iniciou os trabalhos para finalizar a análise das 
Demonstrações Contábeis 2020. O senhor Roberto Lamb ressaltou que a sugestão do COAUD 
não se limitou em ajustar o TR, mas que as licitações sejam precedidas da formação de um 
banco de fornecedores. O senhor Irinilson Júnior explicou sobre a dinâmica a ser adotada para 
compor a próxima licitação e sobre a formação do banco de preços.  

07 – Extra Pauta: Política de Transações com Partes Relacionadas. O senhor Marcelo 
Lindoso Baumann das Neves, Assessor da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, 
apresentou ao Comitê de Auditoria, a Política de Transações com Partes Relacionadas, em que 
foi identificada a necessidade de alteração na redação atual, especificamente no campo que 
trata da obrigação de análise prévia do COAUD em determinadas transações. Contextualizou 
os possíveis impactos que poderiam gerar tal vedação. Apresentou algumas orientações da 
CVM - Comissão de Valores Mobiliários, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - 
IBGC sobre o tema e apresentou o benchmark de algumas empresas para a Política de 
Transações com Partes Relacionadas, além da nova proposta mantendo a “análise prévia” da 
transação. O senhor Marcelo Neves informou que o assunto está pautado para deliberação do 
CONSAD, na reunião de sexta-feira, dia 26/02/2021, e destacou especificamente os dois 
trechos para manifestação do COAUD. O Comitê de Auditoria solicitou a minuta da Política 
para análise e posterior manifestação por e-mail. 
 
Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e vinte e três 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. 23/02/2021. 
 
 

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA 
Coordenador do Comitê de Auditoria 

 
 

 

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO 
Membro do Comitê de Auditoria 

 
 

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE 
 Membro do Comitê de Auditoria 
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