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O IBA

Sociedade civil sem fins lucrativos 

que tem por objetivo: 

 Incentivar e proporcionar a 

pesquisa, o desenvolvimento e 

o aperfeiçoamento da ciência atuarial

 Colaborar com as instituições 

de seguros, resseguros, previdência, 

organizações bancárias e congêneres;

 Cooperar com o estado, no campo 

de atuação do profissional de atuária 

e na implementação da técnica atuarial.
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Então, qual será a solução?



III PRÊMIO FRISCHTAK 2019

Premia até 3 artigos científicos e têm espaço de publicação na Revista 
Brasileira de Atuária. 

 Tema: o tema do artigo é livre, desde que relacionado 
à Ciência Atuarial = EDITAL no SITE. 
 Participação: poderão participar do Concurso os Atuários e os Estudantes do Curso de 

Graduação em Ciências Atuariais associados ao IBA e adimplentes, seja na condição de 
MIBA, AIBA ou EIBA.

Entrega até 26 de abril de 2019.

 •     1º colocado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + Certificado de 1º Lugar;
 •    2º colocado: R$ 2.000,00 (dois mil reais) + Certificado de 2º Lugar;
 •    3º colocado: R$ 1.000,00 (mil reais) + Certificado de 3º Lugar



QUANTOS SOMOS
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O IBA em números:

Categoria dos 

Associados ATIVOS

CATEGORIAS 2018

MIBA 1.808

CIBA 83

EIBA 68

AIBA 10

DEP-MIBA 35

FUN-CIBA 37

TOTAL 2.041

MIBA:

Norte 3

Nordeste

Centro-Oeste 91 

Sudeste 1.466

Sul 170

OUTRAS CATEGORIAS: 233
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DIRIGENTES

8



RESPONSABILIDADE ATUARIAL

# SUSEP
Auditoria Atuarial

# PREVIC
Avaliação Atuarial

# ANS
Termo de Responsabilidade
Atuarial



SUSEP

Resolução CNSP 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.

Art. 119. As supervisionadas não poderão manter ou contratar para exercício da função 

de atuário independente, responsável por irregularidade de natureza grave cometida no 

exercício das suas funções, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme a gravidade da 

irregularidade cometida, e de acordo com as regulamentações específicas. 

§ 1.º Em caso de reincidência, o prazo a que se refere o caput será dobrado. 

§ 2.º No caso de cometimento de irregularidade que não seja de natureza grave, o atuário 

será advertido; e, em caso de reincidência, a nova irregularidade deverá ser considerada 

de natureza grave.  



PREVIC

 Responsabilidade Civil, Penal e Administrativa

 Artigos 63, 64 e 65 da Lei Complementar 109/2001

 Decreto 4942/2003

 Resolução CMN 4661/2018

 Aperfeiçoamento do Modelo de Supervisão a partir de 2016: Supervisão 

Baseada em Risco e Decreto 8.992/2017

Autos de Infração



PREVIC

SUMÁRIO DAS AÇÕES FISCAIS

Fonte: Relatório de Atividades 2015



PREVIC

EVOLUÇÃO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL

 Estabelecimento das ESIs (classificadas por metodologia específica como 

entidades de maior porte e risco).

 Princípio de Supervisão Permanente e Contínua.



BÔNUS E ÔNUS DO ATUÁRIO

 O Atuário é um arquiteto financeiro com competências para avaliar e 

mensurar riscos.

A atividade de seguros e previdência privada envolve desafios com 

dimensões que vão além das provisões técnicas, portanto, a integração do 

atuário nos diversos processos financeiros de uma Companhia como

investimentos, contingências e orçamento é fundamental. Contudo, seu

envolvimento nas decisões devem ter identificação expressa das suas

atribuições e formalização das posições técnicas.



CPA

PADRONIZAÇÃO DE 

PRONUNCIAMENTOS 

TÉCNICOS
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OBJETIVO
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Preparar e emitir 

Pronunciamentos 

Técnicos sobre 

procedimentos 

de Atuária

Estudar, pesquisar, 

discutir, elaborar 

e deliberar sobre 

o conteúdo e 

a redação de 

Pronunciamentos 

Técnicos

Grupos de Trabalho:

• Constituído com propósito específico;

• Deverá dar suporte ao Comitê Técnico e ser conduzido por 

um membro do Comitê Técnico, designado pelo coordenador;

• Sem maiores estruturas formais como número mínimo/máximo 

de componentes ou tempo de mandato.

Comitê de Pronunciamentos Atuarias (CPA):

• Composto por Membros do IBA (MIBAs);

• Mandato: Igual ao da diretoria do IBA (2 anos);

• Representação mínima (10 membros):

Presidente do IBA | Vice-presidente do IBA | 3 Diretores Técnicos do IBA | 

e 5 MIBAs indicados pela Diretoria do IBA – sendo preferencialmente os coordenadores 

dos Comitês Técnicos.

Comitês Técnicos:

• Composto por Bacharéis em Ciências Atuariais;

• Mandato: 4 anos;

• Representação mínima (até 10 membros):

1 membro do governo (Susep, Previc, ANS, SPPS) | 1 a 2 membros de mercado (indicado pelos 

presidentes das associações/federações/confederações) | e 1 coordenador (indicado pela Diretoria 

do IBA) – responsável por nomear os demais membros.



CPA EM NÚMEROS

# Mais de 10 CPAs publicados envolvendo temas de seguros, previdência, 

auditoria e benefícios a empregados.

# CPA de Auditoria Atuarial Supervisionadas SUSEP tem o reconhecimento e 

aceitação da SUSEP como padrão de excelência de abordagem e procedimentos 

para a execução dos trabalhos de auditoria atuarial.
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PERGUNTAS 

& RESPOSTAS
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PERGUNTAS & RESPOSTAS




