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Aos dez dias do mês de março 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, e como convidados, o senhor 
Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio 
de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Maurício de 
Castro Oliveira (Ouvidor), o senhor Wesley Almeida Ferreira (Corregedor), o senhor Daniel 
Pereira da Silva (Responsável Técnico Atuarial da Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial), o 
senhor Douglas Lemes Gonçalves (Consultor da Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial), e 
o senhor Tanagildo Aguiar Feres (Auditor da Aguiar Feres Auditores Independentes), realizou-
se a 60ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos 
seguintes assuntos: 
01- Demonstrações Contábeis Anuais: avaliação final das contas do exercício 2020. 
Discussão com a Auditoria Independente. Elaboração da recomendação ao Conselho de 
Administração. Relatório Anual do Comitê de Auditoria. O senhor Francisco Paulo Haick, 
Superintendente Financeiro, e o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior, Gerente do 
Departamento de Gestão Contábil, juntamente com o Comitê de Auditoria passaram à análise 
das Demonstrações Contábeis 2020. O senhor Irinilson Júnior comentou que apesar dos 
relatórios não estarem finalizados, uma vez que a contratação do auditor independente e do 
atuário foram finalizadas há pouco tempo, solicitou que apresentassem uma prévia do trabalho 
que está sendo realizado. O Comitê de Auditoria fez questionamentos e teceu alguns 
comentários sobre os relatórios apresentados pelo auditor independente, o senhor Tanagildo 
Aguiar Feres. O COAUD solicitou os comentários da Auditoria Independente sobre o trabalho 
realizado na Dataprev, sobre a preparação e se houve alguma alteração relevante. O senhor 
Aguiar Feres informou que a equipe que trabalhou na análise da Dataprev foi a mesma equipe 
do exercício anterior. Comentou que não constatou problemas nas hipóteses e premissas 
atuariais do exercício anterior que foram utilizados para fins de apuração. A senhora Glauben 
Teixeira perguntou sobre os critérios da amostragem de processos, que considerou pequena 
para realização de trabalho de auditoria independente em empresa do porte da Dataprev. O 
senhor Aguiar Feres comentou que não há um percentual mínimo de amostragem em relação 
ao quantitativo da Empresa. O senhor Paulo Haick perguntou se a amostra seria aumentada 
caso alguma inconsistência fosse notada. O senhor Aguiar Feres informou que sim, que caso 
haja alguma inconsistência o teste é ampliado. Continuando, o senhor Paulo Haick, comentou 
que não havendo questões adicionais relevantes no relatório do atuário, o resultado do último 
relatório da Dataprev das Demonstrações Contábeis será dado como finalizado. O Senhor Luiz 
Cláudio Ligabue perguntou ao senhor Aguiar Feres se nos trabalhos de auditoria realizados 
agora, em comparação aos anteriores, existe algum fato ou modificação relevante para ser 
relatado. O senhor Aguiar Feres citou apenas a redistribuição de pessoal das filiais da Empresa 
que foram encerradas, mas que não afetou o resultado, por isso não foi feita qualquer ressalva. 
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Informou, ainda, que recebeu toda a documentação solicitada prontamente,  que os testes não 
foram realizados presencialmente, dado o cenário de pandemia, mas que não ocorreu 
necessidade, nem imposição, e que a Firma de Auditoria tem 12 (doze) pessoas. O Comitê 
perguntou sobre o registro no Relatório de que continua inexistindo trilhas de auditoria nos 
aplicativos utilizados para o ERP da Empresa. O senhor Aguiar Feres comentou que é 
importante que no futuro existam trilhas para que os erros fluam automaticamente. O senhor 
Paulo Haick explanou com relação ao ERP, que apesar de auditoria ter registrado como 
recorrente, funciona adequadamente na parte contábil, mas como sistema integrado não 
atende satisfatoriamente porque nos processos como de custo e orçamentário tem 
deficiências. Contudo não tem risco efetivo e que a questão é mais qualitativa, pois não se tem 
todos os pontos atendidos como velocidade e assertividade. Acrescentou que está sendo 
avaliado pela TI se será adquirido um novo ERP ou se será realizada uma reimplementação do 
ERP atual. O Comitê solicitou que o tema fosse mantido em pauta para acompanhamento 
regular. O senhor Antônio Carlos Sequeira perguntou se havia algo mais a destacar no 
relatório. Não havendo mais manifestações, o senhor Paulo Haick se colocou à disposição e 
informou que na próxima reunião apresentará a versão final com as considerações do atuário.  

02 – Prevdata: avaliação do relatório técnico da Empresa Wedan Consultoria e Assessoria 
Atuarial. Os senhores Daniel Pereira da Silva, Responsável Técnico Atuarial da Wedan 
Consultoria e Assessoria Atuarial, e Douglas Lemes Gonçalves, Consultor da Wedan Consultoria 
e Assessoria Atuarial, apresentaram a fase atual do relatório, explicando como se realiza a 
vinculação das hipóteses para processar a avaliação atuarial. Inicialmente, comentou sobre o 
andamento dos trabalhos e apresentou os principais pontos do relatório. Em seguida, o senhor 
Daniel Pereira falou sobre as premissas da análise, explicou que estão consolidando as 
hipóteses e, com isso, será realizada a emissão do relatório atuarial. Apresentou o conceito e 
metodologia aplicados para realizar a projeção. O senhor Antônio Sequeira perguntou se existe 
mais alguma observação ou ponto a ser destacado. O senhor Daniel Pereira comentou que 
entende a natureza pública da Empresa, mas que este trabalho atuarial, por ser eminentemente 
técnico e dada a complexidade da avaliação, recomendou uma contratação atuarial por um 
tempo maior para que o trabalho não seja apenas pontual, para que a análise forme uma base 
histórica, acompanhando todo o processo.  O senhor Paulo Haick informou que pretendem 
fazer uma contratação trienal e que o assunto está sendo analisado no Departamento Jurídico 
da Empresa, e que este período facilitará o processo de contratação dos trabalhos de auditoria 
independente atuarial e manutenção de uma base histórica. Finalizando, o senhor Paulo Haick 
informou que a entrega do relatório técnico está prevista para 12/03/2021.  

03 – Ouvidoria: Apresentação do Relatório Anual de Ouvidoria 2020.  O senhor Maurício 
Oliveira, Ouvidor, apresentou ao Comitê de Auditoria o Relatório Anual da Ouvidoria 2020. 
Explicou que o relatório tem como finalidade informar o que ocorreu ao longo do ano e 
comentou os principais pontos, ressaltando a obrigação legal de publicação e transparência. 
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O senhor Luiz Cláudio Ligabue, perguntou se as sugestões de Ouvidoria poderiam ser 
recomendações técnica da Ouvidoria e sugeriu a possibilidade de adoção deste novo termo. 
O senhor Maurício Oliveira comentou que seria benéfico para a Ouvidoria, mas que a 
orientação da Ouvidoria não determina uma mudança e sim sugere uma mudança.  O senhor 
Luiz Cláudio Ligabue sugeriu que este ponto seja trabalhado para uma implementação futura, 
pois uma recomendação técnica de Ouvidoria envolve responsáveis, plano de ação, prazos e 
acompanhamento. O senhor Antônio Carlos Sequeira comentou que a Ouvidoria pode contar 
com o apoio do COAUD em questões que sejam importantes para o desenvolvimento das 
áreas.  O senhor Maurício Oliveira comentou que seria importante a recomendação do COAUD 
para a adoção das recomendações técnicas de Ouvidoria, em função das sugestões 
encaminhadas pela Ouvidoria e para que as manifestações fossem respondidas pelas áreas 
responsáveis. Em seguida, comentou sobre a notificação de incidentes de Segurança da 
Informação, que está sob responsabilidade da Coordenação Geral de Segurança da Informação 
– CGSI, mas que os dois canais não se conversam quanto a tais manifestações. Comentou que 
foi sugerida a adequação do fluxo de tratamento de incidentes de Segurança da Informação, 
de modo a permitir o registro e tratamento, também no âmbito da Ouvidoria. Informou que 
este tema foi mencionado na 50ª reunião do COAUD, em 27/10/2020. Em seguida, a senhora 
Glauben Teixeira, comentou sobre a mudança de comportamento e volume das demandas. 
Perguntou quais foram as medidas adotadas para manter o fluxo de respostas, dado o volume 
das manifestações. O senhor Maurício Oliveira comentou que o Auxílio Emergencial trouxe 
para a Ouvidoria questionamentos diversos, que este volume foi bem maior que a média, e 
que continua bem superior. Contextualizou como foi o processo e falou sobre a parceria com 
o Ministério da Cidadania. Informou que foram padronizadas as respostas de orientação e que 
foi realizada uma força tarefa. Finalizando, destacou ao COAUD que a Ouvidoria não 
descumpriu qualquer prazo neste período. Complementou que atualmente recebem 
manifestações de vários canais e que tratam em torno de 3 (três) mil manifestações por mês. 
O COAUD recomendou que as oportunidades de melhoria citadas em relação ao trabalho da 
Ouvidoria sejam observadas pelas áreas envolvidas. O COAUD registrou que pretende convidar 
o gestor da CGSI para tratar deste encaminhamento da Ouvidoria. O COAUD agradeceu a 
participação do senhor Maurício Oliveira, que se colocou à disposição do Comitê.  

04 – Corregedoria: Apresentação do fechamento anual dos trabalhos da Corregedoria em 
2020. O senhor Wesley Almeida, Corregedor, apresentou ao Comitê de Auditoria o 
fechamento anual dos trabalhos da Corregedoria em 2020. Inicialmente, contextualizou os 
processos que foram trabalhados ao longo do ano e comentou como foram suas finalizações. 
Em seguida, falou dos avanços dos trabalhos da Corregedoria, comentou o objetivo de emitir 
uma Comunicação Normativa – CN, com a aferição dos benefícios do trabalho da Corregedoria 
e do retorno do trabalho, em termos financeiros ou não financeiros. Informou que se trata de 
uma metodologia criada pela Corregedoria da Controladoria-Geral da União - CGU, que 
atualmente está em análise pela área jurídica, mas o documento foi apresentado previamente 
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ao Presidente, estando assim bem encaminhada esta questão. Comentou outros processos que 
foram finalizados no âmbito da Corregedoria. Citou que no Plano da Corregedoria de 2020 foi 
prevista a realização de levantamento das principais irregularidades entre o corpo funcional e 
que o Plano para 2021 está previsto fazer trabalho específico voltado aos gestores. Finalizando, 
comentou dois casos que envolvem conformidade e se colocou à disposição para informações 
adicionais. Informou que os normativos da área estão sendo revisados e citou que um dos 
pontos a ser acrescentado trata da proporcionalidade das penas aplicadas. O COAUD 
recomendou a revisão das alçadas de aplicação de penalidades pela área de Governança 
Corporativa e Jurídica, antes da publicação da Norma. 

05 – COAUD: Solicitação do CONSAD referente ao Auxílio Emergencial.  O senhor Antônio 
Carlos Sequeira apresentou, aos demais membros do Comitê de Auditoria, solicitação do 
CONSAD referente ao Auxílio Emergencial. Informou que o Colegiado solicitou o apoio e 
manifestação do Comitê na análise dos riscos que a Empresa corre em relação ao Auxílio 
Emergencial, uma vez que a Dataprev afirma que os erros ocorridos não são de 
responsabilidade da Empresa. Informou que também foi solicitada uma manifestação da 
Auditoria Interna. Com base no relatório do Tribunal de Contas da União – TCU, comentaram 
o trabalho executado pela Dataprev. O COAUD registrou que será enviado Ofício ao Presidente, 
e caso haja indicação, pretende convidar o diretor responsável para apresentar o fluxo do 
Auxílio Emergencial.  

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e vinte e dois 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. 10/03/2021. 
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