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DATA, HORA E LOCAL:  17 de outubro de 2012, às 14:00h, na sede do IBA – Instituto Brasileiro de Atuária – 

Rua da Assembléia, 10 – sala 1304 – Rio de Janeiro – RJ. 
 

QUORUM: Coordenadora Andrea Vanzillotta 
Cassia Maria Nogueira; Kátia Fergütz P. F. Travassos; Maria Claudia Xavier Fernandes;                      
Marta Arruda Leal Pires; Noêmia de Queiroz Vasquez; Patrícia dos Santos Cota 
 

Ausências Justificadas: Claudia Balula; Isaura Beatriz P. Rodrigues; Margarete Linhares Rosalino;                    
Maria da Fé da Costa Pinto; Marisa Ribeiro de Faria 
 

Ausências não Justificadas: ---- 
 
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:  
 
 
1) Pesquisa sobre Testes de Aderência - resultados 

 
Os presentes debateram sobre os resultados da pesquisa, havendo consenso sobre a necessidade de um 
pronunciamento do IBA a respeito, dada a diversidade das respostas e dúvidas dos atuários.  Ficou 
acordado que Andrea irá encaminhar o relatório para o Diretor de Fechadas – Ricardo Frischtak – 
solicitando autorização para a divulgação junto aos atuários cadastrados no mailing. 
 
Foi também proposto pelos presentes verificar com a Diretoria a viabilidade de realização de um curso a 
ser promovido pelo IBA (instrutor a definir) sobre a aplicação de testes de aderência, assim como a 
possível realização de concurso para apresentação de trabalhos técnicos cujo tema seja Testes de 
Aderência e sua aplicação nos planos de benefícios. Andrea ficou com a responsabilidade de passar essas 
sugestões para a Diretoria. 
 
 

2) Comitê do IBA – Manual de Princípios de Práticas Atuariais 
 

Andrea informou aos presentes que ela e Claudia Campestrini foram convidadas pela Diretoria para 
integrarem o Comitê do IBA criado para estabelecer e propor pronunciamentos atuariais.  Esse Comitê, 
formado por representantes do segmento de seguros e previdência aberta contará também com 
representantes convidados das áreas de entidades fechadas e de saúde. Informou Andrea que um dos 
primeiros trabalhos a ser desenvolvido por aquela Comissão será um pronunciamento sobre Auditoria 
Atuarial. 
 
 

3) Pendências com Diretoria do IBA 
 

Andrea informou que ainda não obteve retorno da Diretoria com relação à proposição de 
pronunciamento sobre Testes de Aderência. 
 
Quanto à carta com convite para a PREVIC vir debater com os atuários questões pertinentes às 
Demonstrações Atuariais, Andrea informou que já foi assinada pelo presidente do IBA. 
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4) Resolução 26/08 – distribuição de superávit 
 

O debate sobre a Resolução 26/08 foi retomado com o objetivo de fazer uma “releitura” após quatro anos 
de sua promulgação.  A idéia é verificar quais os itens considerados mais polêmicos e de difícil 
aplicabilidade pelos atuários, estabelecendo seus efeitos em cada tipo de plano.  A intenção é, uma vez 
definidos esses pontos, sugerir possíveis soluções e fazer um convite à SPPC e PREVIC para debaterem o 
assunto com a Comissão de Fechadas. 
 
Foi sugerido também a elaboração de uma minuta de pronunciamento sobre “paridade contributiva”, 
assunto que gera as mais diversas interpretações. 
 
Ficaram os presentes com o compromisso de recuperarem os trabalhos anteriores desenvolvidos pela 
Comissão. 
 
 

5) Assuntos Gerais 
 

Em função da agenda do IBA, a próxima reunião da Comissão de Fechadas foi transferida para o dia 12 de 
novembro, segunda-feira. 
 


