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Quadro Comparativo Estatuto  

Texto Vigente Proposta Justificativa 

Art. 24. Além de outras atribuições previstas neste 
Estatuto e na legislação pertinente, compete ao 
Conselho Deliberativo decidir sobre as seguintes 
matérias: 
 
I - alteração deste Estatuto; 
 
II - implantação de Planos de Benefícios, bem como 
os Regulamentos destes e suas alterações, a 
serem submetidos à aprovação do órgão público 
competente; 
 
III – aprovação de orçamento anual e Política de 
Investimentos; 
 
IV - Planos de Custeio; 
 
V - estratégia de aplicação de bens e recursos 
patrimoniais; 
 
VI - aprovar a aquisição, cessão e alienação de 
bens imóveis, constituição de ônus ou direitos reais 
sobre os mesmos, bem como a edificação em 
terrenos de propriedade dos Planos Previdenciários 
administrados pela EQTPREV, para fins de aluguel, 
renda ou uso próprio, de acordo com o previsto na 
Política de Investimentos de cada plano; 
 
VII - aceitação de doações, com ou sem encargos; 
 
VIII - ingresso de Patrocinadores; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI – deliberar sobre alienação de bens e ativos 
imobilizados, bem como a constituição de 
ônus ou direitos reais sobre os mesmos, assim 
como a edificação em terrenos de propriedade 
dos Planos Previdenciários administrados 
pela EQTPREV, para fins de aluguel, renda ou 
uso próprio, de acordo com o previsto na 

Política de Investimentos de cada plano; 
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IX – Relatório anual e prestação de contas do 
exercício, após a devida apreciação pelo Conselho 
Fiscal; 
 
X – estrutura organizacional e diretrizes gerais de 
administração; 
 
XI - indicação da Auditoria Externa Independente; 
 
XII - recursos administrativos contra decisões da 

Diretoria Executiva;  
 
XIII – aprovação de regimento eleitoral; 
 
XIV - casos omissos neste Estatuto e nos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios. 
 
Parágrafo único - Os membros do Conselho 
Deliberativo tomarão conhecimento, por meio de 
atas concernentes às respectivas reuniões, dos 
atos praticados pela Diretoria Executiva. 

Art. 31. A Diretoria Executiva é composta de 3 (três) 
membros indicados pelos Patrocinadores e 
nomeados pelo Conselho Deliberativo, sendo um 
Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um 
Diretor Administrativo e de Benefícios. 
 
§1º O mandato dos membros da Diretoria-

Executiva é de 4 (quatro) anos, encerrando-se 
preferencialmente no mês de novembro, permitida 
a recondução.  
 
§2º São requisitos para exercício do cargo de 
membro da Diretoria Executiva: 

Art. 31. A Diretoria Executiva é composta de 2 
(dois) membros indicados pelos Patrocinadores e 
nomeados pelo Conselho Deliberativo, sendo um 
Diretor Presidente e um Diretor Financeiro e de 
Seguridade. 

Redução do número de membros 
da Diretoria Executiva, com 

unificação das diretorias 
financeira e de benefícios. 
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a) ser Participante de um dos Planos de Benefícios 
administrados pela EQTPREV; 
 
b) ter formação de nível superior; 
 
c) ser detentor de capacidade técnica e experiência 
compatíveis com as atribuições do cargo, nos 
termos da legislação, relativamente a 
conhecimentos de previdência social e privada, 

administração, mercado financeiro, estratégias de 
negócios ou gestão empresarial; 
 
d) não ter sofrido condenação criminal transitada 
em julgado, nos termos das normas legais; 
 
e) não ter sofrido penalidade administrativa por 
infração à legislação da seguridade social ou como 
servidor público, nos termos das normas vigentes. 
 
§3º Os membros da Diretoria Executiva são 
destituíveis em qualquer época pelo Conselho 
Deliberativo. 
 
§4º No caso de impedimento de qualquer Diretor, 
os seus encargos serão assumidos pelo outro 
Diretor da EQTPREV. 
 

§5º Na hipótese de afastamento definitivo de 
qualquer membro da Diretoria Executiva, caberá ao 
Conselho Deliberativo a nomeação de novo titular 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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§6º O Diretor nomeado em substituição receberá o 
mandato pelo restante do prazo do substituído. 
 
§7º Os Diretores não poderão ausentar-se do 
exercício do cargo, por mais de 30 (trinta) dias, sem 
licença do Presidente da EQTPREV, nem este sem 
autorização do Conselho Deliberativo, sob pena de 
ser considerado vago o cargo. 
 
§8º Os membros da Diretoria Executiva da 

EQTPREV deverão apresentar declaração de bens 
ao assumir e ao deixar o cargo. 

Art. 33. Compete ao Presidente da EQTPREV, 
observadas as disposições legais e estatutárias e 
as diretrizes emanadas pelo Conselho Deliberativo 
e pela Diretoria Executiva: 

 

I - dirigir e coordenar os trabalhos da Diretoria 
Executiva, bem como os de apoio ao Conselho 
Deliberativo;  

 

II - representar a EQTPREV, ativa, passiva, judicial 
e extrajudicialmente, podendo nomear procurador, 
preposto ou delegado, observado o disposto no §2º 
deste artigo; 

 

III - representar a EQTPREV, juntamente com o 

outro Diretor, em contratos, convênios, acordos e 
demais documentos, firmando-os em nome dela, e 
movimentar os recursos para honrar com os 
compromissos da Fundação, podendo tal atribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusão, para tratamento da 
representação perante terceiros 

em dispositivo próprio 
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ser outorgada ao outro Diretor ou a um Procurador, 
observado o disposto no §2º, deste artigo; 

 

IV - contratar, demitir, punir e transferir os 
empregados que compõem o quadro de pessoal da 
EQTPREV, sendo-lhe facultada a outorga de tais 
poderes ao outro diretor ou a pessoas designadas 
pela Diretoria Executiva; 

 

V - designar seu substituto eventual, dando 

conhecimento ao Conselho Deliberativo; 

 

VI - homologar a inscrição de Participantes; 

 

VII - fiscalizar e supervisionar a administração da 
EQTPREV na execução das medidas tomadas pelo 
Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva; 

 

VIII - colocar à disposição do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Fiscal, na sede da EQTPREV, as 
informações solicitadas, pertinentes ao exercício 
regular das suas atribuições, bem como fornecer os 
meios necessários ao desempenho de suas 
atribuições; e 

 

IX - praticar outros atos de gestão não 
compreendidos na competência da Diretoria 
Executiva. 

 

§1º O Diretor substituto do Presidente da 
EQTPREV, quando no exercício da Presidência, a 

 

 

 

III –  

 

 

 

 

IV –  

 

 

V –  

 

VI –  

 

 

 

VII –  

 

 

 

 

 

VIII –  
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exercerá na plenitude dos poderes estatutários 
conferidos ao cargo. 

 

§2º A nomeação de procurador, preposto ou 
delegado dar-se-á por meio de instrumento de 
mandato específico, o qual deverá conter a 
assinatura de dois Diretores ou a assinatura de um 
Diretor e um procurador regularmente constituído, 
devendo constar do instrumento de outorga, de 
forma expressa, os poderes conferidos e os atos e 

operações que poderão praticar em nome da 
EQTPREV, não se admitindo prazo de validade 
superior a 1 (um) ano, nem substabelecimento, à 
exceção das procurações outorgadas a advogados 
para a representação da Fundação em processos 
judiciais ou administrativos, que poderão ter prazo 
superior ou indeterminado e prever o 
substabelecimento, desde que com reservas de 
iguais poderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 34 - Nos atos que impliquem 
movimentação financeira, nos contratos e 
quaisquer outros atos que acarretem 
obrigações à EQTPREV, esta será 
representada conjuntamente por: 
 
I - 2 (dois) Diretores; ou 
 
II - por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador; 

 
 
 
 

Tratamento da representação 
perante terceiros em dispositivo 

próprio 
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Parágrafo único - Nos atos praticados perante 
repartições públicas federais, estaduais e 
municipais, autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, 
concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, que não importem em criação de 
obrigação para a EQTPREV ou na desoneração 
de obrigações de terceiros para com ela; no 
cumprimento de obrigações fiscais e 
previdenciárias; e em atos referentes às 

relações trabalhistas, a EQTPREV será 
representada por 1 (um) Diretor, ou por 1 (um) 
procurador munido de poderes específicos. 

SEÇÃO II 

Do Diretor Financeiro 

 

Art. 34. O Diretor Financeiro da EQTPREV, além 
das atribuições e responsabilidades decorrentes da 
qualidade de membro da Diretoria Executiva, em 
que terá o voto pessoal, será o gestor das áreas 
vinculadas ao seu cargo. 

 

§1º O Diretor Financeiro será o responsável pela   
elaboração da estratégia de aplicação dos recursos 
garantidores da EQTPREV, observando o disposto 
na Política de Investimentos. 

 

 

 

 

 

SEÇÃO II 

Do Diretor Financeiro e de Seguridade  

 

Art. 35 – O Diretor Financeiro e de Seguridade 
da EQTPREV, além das atribuições e 
responsabilidades decorrentes da qualidade de 
membro da Diretoria Executiva, em que terá o voto 
pessoal, será responsável: 

 

I – pela elaboração da estratégia de aplicação dos 
recursos garantidores da EQTPREV, observando 
o disposto na Política de Investimentos; e 

 

II - pelos planos de benefícios administrados 

pela EQTPREV, zelando por sua 
sustentabilidade e pelos aspectos técnicos, 
atuariais e jurídicos envolvidos, além de 
prover a infraestrutura física, humana, de 

 
 
 

Redução do número de membros 
da Diretoria Executiva, com 

unificação das diretorias 
financeira e de benefícios. 
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§2º Quando solicitado pelo Presidente da 
EQTPREV, o Diretor Financeiro apresentará 
relatório sucinto sobre os atos de gestão praticados. 

tecnologia e de processos necessária para a 
consecução dos objetivos da EQTPREV. 

 

Parágrafo único - Quando solicitado pelo 
Presidente da EQTPREV, o Diretor Financeiro e 
de Seguridade apresentará relatório sucinto 
sobre os atos de gestão praticados. 

SEÇÃO III 

Do Diretor Administrativo e de Benefícios 

 

Art. 35. O Diretor Administrativo e de Benefícios da 
EQTPREV, além das atribuições e 
responsabilidades decorrentes da qualidade de 
membro da Diretoria Executiva, onde terá o voto 
pessoal, será o gestor das áreas vinculadas ao seu 
cargo. 

 

§1º O Diretor Administrativo e de Benefícios será o 
responsável pelos planos de benefícios 
administrados pela EQTPREV, zelando por sua 
sustentabilidade e pelos aspectos técnicos, 
atuariais e jurídicos envolvidos, além de prover a 
infraestrutura física, humana, de tecnologia e de 
processos necessária para a consecução dos 
objetivos da EQTPREV.  

 

§2º Quando solicitado pelo Presidente da 
EQTPREV, o Diretor Administrativo e de Benefícios 
apresentará relatório sucinto sobre os atos de 
gestão praticados. 

Excluído 

 

 

 

 

Excluído 

 

 

 

 

 

Excluído 

 

 

 

 

 

Excluído 

 

 
 
 

 
Redução do número de membros 

da Diretoria Executiva, com 
unificação das diretorias 

financeira e de benefícios. 
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Art. 40. O Comitê de Investimentos será integrado 
por 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) indicados 
pelos Patrocinadores e 2 (dois) membros da 
Diretoria Executiva da EQTPREV. 

Art. 40. O Comitê de Investimentos será integrado 
por 6 (seis) membros, sendo 4 (quatro) indicados 
pelos Patrocinadores e 2 (dois) membros da 
Diretoria Executiva da EQTPREV. 

Ampliação do Comitê de 
Investimentos. 

Art. 41. O Conselho Consultivo é órgão de 
acompanhamento, sem poder deliberativo ou 
decisório, com objetivo de orientar os órgãos de 
administração e fiscalização da EQTPREV a 
respeito de melhores práticas de gestão, 
estratégias, governança e acompanhamento dos 

planos de ação, colaborando na tomada de 
decisões e processos internos. 
 
Parágrafo Único. Os membros do Conselho 
Consultivo não serão remunerados pela EQTPREV. 
 
Art. 42. O Conselho Consultivo será integrado por 2 
(dois) membros indicados pelos Patrocinadores dos 
planos administrados pela EQTPREV, para um 
mandato de 4 (quatro) anos, permitida a 
recondução. 

Excluído 

 
 
 
 
 

 
 
 

Excluído 

 

Excluído 

 

 
 
 
 
 
 

Colegiado com função já 
atribuídas aos outros órgãos 

colegiados (Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal e 

Comitê de Investimentos). 
 

   

   

 


