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Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 
videoconferência, sob a presidência do senhor ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, 
Presidente 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 Gilmar Souza de Queiroz (Diretor de Administração e Pessoas), o senhor 
Marcos Dantas de Barros (Superintendente de Serviços Logísticos) o senhor Paulo Machado 
(Secretário Executivo), o senhor Luciano Vaz Sampaio (Gerente do Departamento de Gestão 
de Ambientes e Serviços Administrativos) e o senhor Rafael de Moraes Mota (Consultor 
Jurídico) realizou-se a 82ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da 
Dataprev, para tratar do seguinte assunto: 
 
01 – Manifestação do COAUD - Transações com Partes Relacionadas. 
Análise do contrato/cessão de uso do Edifício Sede Regional da DATAPREV em 
Sergipe, para o Ministério da Economia.  
 
Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando 
ao item da pauta. 
 

01 – Análise do contrato/cessão de uso do Edifício Sede Regional da DATAPREV em 
Aracaju-Sergipe para o Ministério da Economia. (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, inciso 
VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da estatal e a área de auditoria 
interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas). 
Inicialmente, o senhor Marcos Dantas comentou o objetivo de apresentar este assunto ao 
Comitê de Auditoria e contextualizou as razões que levaram a esta oportunidade de cessão de 
uso junto ao Ministério da Economia – ME, em compartilhar o Edifício Sede da Dataprev em 
Aracaju-Sergipe/SE. O senhor Gilmar Queiroz comentou que será realizado um mapeamento 
de todos os prédios em que a Dataprev encerrou as atividades e que posteriormente vai 
apresentar ao COAUD para análise. Em seguida, o senhor Luciano Vaz apresentou como surgiu 
esta oportunidade, em função do Projeto Racionaliza e Programa Unifica, que visam otimizar 
espaços entre órgãos da Administração Pública Indireta e órgãos que não possuem espaço 
físico, por meio de uma integração e padronização desses espaços, sob gestão no âmbito do 
Ministério da Economia. Comentou que a Dataprev é o primeiro órgão da Administração 
Indireta a ser aceito no Racionaliza e Unifica. Falou sobre as características do prédio em 
Aracaju-Sergipe, que fica acima de um posto de atendimento do INSS e sobre seu estado de 
conservação considerado precário. Destacou como pontos relevantes para esta parceria, que 
ao passar a ter um imóvel gerido pelo GRA/SE (Gerência Regional de Administração no Estado 
de Sergipe), serão feitos investimentos de todo o custeio operacional, além da regularização 
do imóvel em nome da Dataprev. Em seguida, o senhor Luciano Vaz comentou o motivo desta 
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apresentação ao COAUD em razão da Observância da Política de Transações com Partes 
Relacionadas. O senhor Rafael Mota comentou que dada a relação jurídica da Dataprev com o 
Ministério da Economia, surgiu tal necessidade. Ressaltou, que em observância ao contido na 
Política de Transações de Partes Relacionadas, há o enquadramento para efeitos de avaliação 
prévia do COAUD. O senhor Rafael Mota informou que se trata de um comodato modal, que 
inexiste intuito lucrativo entre as partes, dada a natureza jurídica da Dataprev. Além das 
diretrizes pautadas no Programa Racionaliza e Projeto Unifica e com base nas características 
do que se pretende firmar, a Consultoria Jurídica conclui, conforme registrado por meio do 
Parecer CJUR/773/2021, de 23/12/2021, pela viabilidade jurídica da celebração do comodato 
modal, observadas as recomendações exaradas no parecer. A senhora Glauben Teixeira 
comentou sobre o aspecto da comutatividade citado no Parecer Jurídico e sugeriu que este 
ponto seja ajustado na Política de Transações com Partes relacionadas. Finalizando, os 
membros do COAUD manifestaram opinião favorável à celebração do Contrato de Comodato 
do imóvel da DATAPREV, localizado na Avenida Ivo do Prado, Aracaju-SE, a favor da GRA/SE 
Gerência Regional de Administração no Estado de Sergipe, do Ministério da Economia – ME, 
nos moldes do Projeto Racionaliza e Programa Unifica, conforme detalhado na Notas Técnicas 
DPOE/006/2021, de 09/12/2021, e DPOE/007/2021, de 23/12/2021, e se prontificou em emitir 
Pronunciamento do Colegiado.  

Sendo estes os assuntos tratados, às quatorze horas e quarenta 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. 23/12/2021. 
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