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Introdução

• Recentemente, a Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP promoveu autuações face
algumas companhias independentes de auditoria
atuarial, e, solidariamente, em face de seus
respectivos diretores/responsáveis técnicos, sob o
entendimento de que estes teriam elaborado “com
erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial
independente”, o que cominaria na aplicação da
penalidade pecuniária prevista no art. 70 da
Resolução 243/2011, que prevê multa no valor de
R$ 15.000,00 a R$ 30.000,00.



Apresentação

• O centro da questão destes casos é justamente a
fiscalização da SUSEP no que diz respeito ao
conceito de materialidade adotado pelos auditores
atuariais independentes em suas análises.

• Para tratar dessa questão, discutiremos a história
do IBA, a legislação que trata das atividades dos
atuários e as suas atuais responsabilidades. Depois,
trataremos especificamente da questão da
materialidade.



Do Exercício da profissão atuarial no Brasil e sua
relação com o Instituto Brasileiro de Atuária - IBA

• No Brasil, o exercício da profissão atuarial começou
a adquirir importância na década de 1940, através
do Decreto Lei nº 3.941, de 16 de dezembro de
1941, que criou o serviço atuarial no extinto
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
conduzindo à primeira publicação oficial de textos
atuariais através da Revista Brasileira de Atuária.



Do Exercício da profissão atuarial no Brasil e sua
relação com o Instituto Brasileiro de Atuária - IBA

• A regulamentação da profissão deu-se pelo Decreto
nº 66.408/1070, que determina serem privativas do
exercício da atividade atuarial, dentre outras
atividades, a elaboração dos planos e a avaliação das
reservas técnicas e matemáticas das empresas de seguro e
previdência privada e a assinatura, como responsável
técnico, dos seus respectivos balanços.



Do Exercício da profissão atuarial no Brasil e sua
relação com o Instituto Brasileiro de Atuária - IBA

• O Decreto, ao estipular as condições para o exercício
atuarial, determinou que, dentre outras possibilidades,
o registro profissional no órgão governamental
competente somente ocorrerá após avaliação do IBA.

• O IBA, fundado em 1944 por pesquisadores e matemáticos
envolvidos com os serviços atuariais, mesmo sendo uma
sociedade civil sem fins lucrativos, e, portanto, não sendo um
órgão regulador, sempre exerceu uma profunda influência no
exercício da profissão no país, determinando, inclusive, as
regras a serem aplicadas na atividade atuarial, de cumprimento
obrigatório pelos seus associados.



Do Exercício da profissão atuarial no Brasil e sua
relação com o Instituto Brasileiro de Atuária - IBA

• Em paralelo ao fortalecimento do IBA,
especialmente a partir de 2005, a legislação e a
Autarquia ampliaram as ações de supervisão
baseadas nas ações, documentos e verificações
realizadas por terceiros, como auditores e atuários,
(por exemplo, a Resolução CNSP 135, que dispõe
sobre a avaliação atuarial, a auditoria atuarial e
demais resultados de serviços atuariais
encaminhados à SUSEP, substituída pela Resolução
CNSP 311/2014 e pela Resolução CNSP 321/2015).



Do Exercício da profissão atuarial no Brasil e sua
relação com o Instituto Brasileiro de Atuária - IBA

• O IBA inclusive possui, em sua estrutura, o Comitê de
Pronunciamentos Atuariais – CPA, que tem por objetivo o preparo e a
emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de
atuária, inclusive para fundamentar e auxiliar as entidades
reguladoras brasileiras.

• A SUSEP compõe, obrigatoriamente, o comitê técnico de Seguros,
Previdência Complementar Aberta, Capitalização e Resseguro do CPA.

• A simples participação da SUSEP em tais Comitês não torna os
respectivos pronunciamentos do CPA normas cogentes para a SUSEP,
mas denota a forte tendência de a SUSEP tratar tais pronunciamentos
como parâmetros técnicos relevantes.

• Para que os pronunciamentos do CPA tenham força normativa, eles
devem ser formalmente adotados pelos órgãos reguladores, no caso, a
SUSEP e o CNSP.



Do Exercício da profissão atuarial no Brasil e sua
relação com o Instituto Brasileiro de Atuária - IBA

• Por outro lado, a não ser no caso de regra expressa
da SUSEP em contrário, é importante notar o
caráter vinculante dos CPA perante os associados
do IBA, que, por via indireta, tornam-se de
observância obrigatória, ao passo que a realização
de auditorias atuariais é atividade privativa do
atuário, havendo a necessidade de, no âmbito do
mercado segurador, e como exigência da própria
legislação, o profissional ser certificado pelo
Instituto Brasileiro de Atuária, como se verá mais
adiante.



Do exercício da Fiscalização pela SUSEP.
Discricionariedade do órgão regulador.

• Compete privativamente ao CNSP, entre outras
atribuições, fixar as diretrizes e normas da política
de seguros privados. No que diz respeito à SUSEP, como
órgão responsável pela fiscalização e execução das
políticas estabelecidas pelo CNSP, compete
privativamente, entre outras atribuições, baixar instruções
e expedir circulares relativas à regulamentação das
operações das entidades supervisionadas, de acordo com
as diretrizes do CNSP.



Da recepção dos pronunciamentos atuariais do IBA pela
SUSEP como padrão atuarial. Do conceito de
materialidade.
• Resolução CNSP nº 321/2015

Art. 118. Na prestação de serviços atuariais para as supervisionadas,
deverão ser observados os pronunciamentos atuariais definidos pelo
IBA e recepcionados pela Susep e as normas gerais de atuária,
subsidiariamente às disposições legais e normas do CNSP e da
referida Autarquia.

• Através da Circular SUSEP nº 561/2017, a SUSEP expressamente
adotou o Pronunciamento Técnico “CPA nº 007 – Materialidade –
Auditoria Atuarial Independente”, emitido pelo IBA, em sua
integralidade. Confira-se o art. 244-B da Circular SUSEP nº 517/2015,
com redação atualizada pela Circular SUSEP nº 561/2017:
Art. 244-B. A Susep adota o Pronunciamento Técnico “CPA-007 –
Materialidade - Auditoria Atuarial Independente” publicado pelo IBA
em 2 de setembro de 2016, no que não contrariar os normativos
aplicáveis. (Artigo incluído pela Circular SUSEP nº 561/2017).



Da recepção dos pronunciamentos atuariais do IBA pela
SUSEP como padrão atuarial. Do conceito de
materialidade.
• O CPA nº 007 conceitua a materialidade como o valor fixado pelo

atuário independente, cujos valores inferiores a este não são
considerados relevantes. Confira-se:

Materialidade significa o parâmetro de valor fixado pelo atuário
independente, cujos valores inferiores a este não são considerados
relevantes. Sua definição, ou definições já que pode haver mais do
que uma única materialidade, deve ser feita de forma a
adequadamente reduzir a um nível aceitável a probabilidade de que
as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto, excedam
a materialidade para esses itens como um todo. Quando aplicável,
materialidade refere-se, também, ao valor fixado pelo atuário
independente para classes específicas de transações, saldos contábeis
e divulgações.



Da recepção dos pronunciamentos atuariais do IBA pela
SUSEP como padrão atuarial. Do conceito de
materialidade.
• A relevância deste conceito reside no fato de que, em se

tratando o auditor de entidade independente, é impossível
tanto a plena presunção como o atestado, mediante
verificação específica, de que todas as informações avaliadas
refletem rigorosamente a realidade. Assim, torna-se
necessário o estabelecimento de um critério pelo qual,
mediante determinados procedimentos, se estabelece o nível
de verificação e amostragem que deverá ser adotado, dentro
das normas e princípios que regem a auditoria atuarial.

• E a determinação desse critério, dessa materialidade,
conforme explica o CPA nº 007, envolve o exercício de
julgamento profissional do atuário e seu objetivo é a
avaliação de riscos de distorções relevantes e determinar a
natureza, a época e a extensão de procedimentos de auditoria



Da recepção dos pronunciamentos atuariais do IBA pela
SUSEP como padrão atuarial. Do conceito de
materialidade.

• Somado a isso, caso o atuário conclua pela determinação de
uma materialidade mais baixa do que a inicialmente prevista,
ele mesmo deve determinar se é necessária a sua revisão para
execução da auditoria atuarial, elencando, ao final, os
documentos que devem ser considerados e incluídos na
auditoria para fins de materialidade.

• Dessa forma, a SUSEP, ao adotar expressamente o CPA nº 007,
também expressamente reconheceu que a materialidade das
auditorias atuariais independentes levadas a cabo é
determinada pelos próprios auditores.



A responsabilidade dos técnicos e dirigentes das
auditorias atuariais independentes no desenvolvimento
de trabalhos voltados ao setor de seguros e fundos de
pensão.

• Tendo em vista a adoção expressa pela SUSEP do CPA nº 007,
não há, por parte da SUSEP, um padrão de materialidade
específico a ser adotado nas auditorias atuariais
independentes voltadas para o setor de seguros.

• Nesse sentido, a responsabilidade dos técnicos e dirigentes
das auditorias atuariais independentes, quando na prestação
de serviços para entidades supervisionadas pela SUSEP, está,
tão somente, em demonstrar a materialidade adotada para
cada caso.

• Em contrapartida, a SUSEP, ao analisar a materialidade
adotada, não pode efetuar juízos de valor, determinando se
uma ou outra materialidade é alinhada aos seus padrões ou
não.



A responsabilidade dos técnicos e dirigentes das
auditorias atuariais independentes no desenvolvimento
de trabalhos voltados ao setor de seguros e fundos de
pensão.
• A SUSEP, no uso da discricionariedade que lhe é outorgada pelo

ordenamento jurídico, deixou de eleger um padrão fixo e
específico de materialidade para adoção nas auditorias atuariais
independentes voltadas para as entidades supervisionadas.

• Ao assim proceder, e, sob nosso ponto de vista, agiu
corretamente ao adotar expressamente o CPA nº 007, que implica
no reconhecimento de que a materialidade das auditorias
atuariais independentes é determinada pelos próprios auditores.

• Portanto, não há, dentro do espectro da fiscalização da SUSEP,
ressalvadas situações especiais que devem ser plenamente
justificadas, que se falar em uma materialidade (in)adequada ou
(in)correta, e, por consequência, em responsabilizar os auditores
atuariais independentes, quer seja por elaborar parecer de
auditoria atuarial com erro.
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