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QUADRO COMPARATIVO – ALTERAÇÕES DO ESTATUTO SOCIAL 

 
Texto Inicial  Texto Alterado 

 
          CAPÍTULO VII 

        DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 
 

Seção II 
 

Do Conselho Deliberativo 
 

 

Art. 20. O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da 
FUNDAÇÃO, cabendo-lhe a definição da política geral de 
administração desta e de seus planos de benefícios. 

 

 

Parágrafo único: Na composição do Conselho Deliberativo da 
FUNDAÇÃO deverá ser considerado o número de participantes 
vinculados a cada Patrocinador, Instituidor, ou Instituidor Setorial, bem 
como o montante dos respectivos patrimônios, na forma estabelecida 
no Regimento Interno dos órgãos estatutários da DESBAN.  

 

     Parágrafo único: Na composição do Conselho 
Deliberativo da FUNDAÇÃO a escolha dos seus membros 
deverá recair sobre os patrocinadores que contarem com maior 
número de participantes vinculados a planos previdenciários, 
bem como sobre os patrocinadores que tiverem os maiores 
montantes patrimoniais aportados aos planos, nesta ordem. 

Art. 21. O Conselho Deliberativo compõe-se de seis membros 
efetivos e seis suplentes, observado o seguinte critério: 

 

 

(...) 
 

 

          II - três membros efetivos e respectivos suplentes 
representantes dos participantes e assistidos, escolhidos em eleição 
direta entre seus pares. 

 

II - três membros efetivos e respectivos suplentes 
representantes dos participantes e assistidos, escolhidos em eleição 
direta entre seus pares, por meio de realização de Eleições, 
desde que inscritos nos planos previdenciários da FUNDAÇÃO, 
cujo processo será conduzido por uma Comissão Eleitoral, 
nomeada para este fim pelo Conselho Deliberativo, o qual 
deverá, também, fixar as regras para realização deste processo 
eleitoral. 

(...) 
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§ 3º Os membros do Conselho Deliberativo terão mandato de 
quatro anos, com garantia de estabilidade, permitida uma 
recondução. 

§ 3º Os membros do Conselho Deliberativo terão mandato de 
quatro anos, cuja data de início será nos meses de novembro e 
dezembro do ano em que ocorrer o término dos mandatos, com 
garantia de estabilidade e permitida uma recondução. Os 
conselheiros permanecerão no exercício de seus cargos até a 
posse dos novos membros, sem que isso caracterize 
prorrogação de mandato. 

(...)  

Seção III 
 

Da Diretoria Executiva 
 

 

         Art. 24. A Diretoria Executiva compõe-se de três membros, 
nomeados e designados pelo Conselho Deliberativo dentre os 
participantes integrantes do quadro de pessoal dos patrocinadores, 
em efetivo exercício, sendo: 

 

 

         (...)  

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva terão mandato de 
quatro anos, permitida a recondução. 

 

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva terão mandato de quatro 
anos, cuja data de início será em junho do ano em que ocorrer o 
término dos mandatos, sendo permitida a recondução. Os 
Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a 
posse de seus sucessores, sem que isso caracterize 
prorrogação de mandato. 

(...)  

Seção IV 
 

Do Conselho Fiscal 
 

 

Art. 27. O Conselho Fiscal é órgão de controle interno da 
FUNDAÇÃO. 

 

 

Parágrafo único: Na composição do Conselho Fiscal da 
FUNDAÇÃO deverá ser considerado o número de participantes 
vinculados a cada Patrocinador, Instituidor, ou Instituidor Setorial, 
bem como o montante dos respectivos patrimônios, na forma 

Parágrafo único: Na composição do Conselho Fiscal da 
FUNDAÇÃO a escolha dos seus membros deverá recair sobre 
os patrocinadores que contarem com maior número de 
participantes vinculados a planos previdenciários, bem como 
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estabelecida no Regimento Interno dos órgãos estatutários da 
DESBAN.  

 

sobre aqueles que tiverem os maiores montantes patrimoniais 
aportados ao plano, nesta ordem. 

Art. 28. O Conselho Fiscal compõe-se de quatro membros 
efetivos e quatro suplentes, observado o critério abaixo: 

 

 

(...) 
 

 

II – dois membros efetivos e respectivos suplentes 
representantes dos participantes e assistidos, escolhidos em eleição 
direta entre seus pares. 

 

II – dois membros efetivos e respectivos suplentes 
representantes dos participantes e assistidos, escolhidos em 
eleição direta entre seus pares, por meio de realização de 
Eleições, desde que inscritos nos planos previdenciários da 
FUNDAÇÃO, cujo processo será conduzido por uma Comissão 
Eleitoral, nomeada para este fim pelo Conselho Deliberativo, o 
qual deverá, também, fixar as regras para realização deste 
processo eleitoral. 

(...)  

§ 3º Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de quatro 
anos, vedada a recondução. 

 

§ 3º Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de quatro 
anos, cuja data de início será nos meses de novembro e 
dezembro do ano em que ocorrer o término dos mandatos, 
sendo vedada a recondução. Os conselheiros permanecerão 
no exercício de seus cargos até a posse dos novos membros, 
sem que isso caracterize prorrogação de mandato. 

(...)  

CAPÍTULO VIII 
 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 
(...) 

 

 

Seção II 
 

Da Competência da Diretoria Executiva 
 

 

 
Art. 32. Compete à Diretoria Executiva apresentar ao Conselho 

Deliberativo propostas sobre: 
 

 

Art. 32. Compete à Diretoria Executiva: 
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I - alteração deste Estatuto e dos regulamentos dos planos de 
benefícios; 

 

I - Propor ao Conselho Deliberativo: alterações deste 
Estatuto e dos regulamentos dos planos de benefícios; 
orçamento-programa e suas eventuais alterações; planos de 
custeio e de aplicação de recursos; aquisição e alienação de 
imóveis, constituição de ônus ou direitos reais sobre os 
mesmos, edificação em terrenos de propriedade da FUNDAÇÃO 
e aceitação de doações; novos planos de benefícios; admissão 
de novos Patrocinadores, Instituidores, ou Instituidores 
Setoriais; relatório anual e prestação de contas do exercício; 
abertura de créditos adicionais, desde que haja recursos 
disponíveis; e fixação do quadro de pessoal, estabelecimento 
de normas básicas sobre administração de pessoal e plano de 
classificação de cargos e salários; 

II - orçamento-programa e suas eventuais alterações; 
 

II - gerir as políticas gerais de administração da 
FUNDAÇÃO; 

III - planos de custeio e de aplicação de recursos; 
 

III - aprovar a designação dos gerentes dos órgãos técnicos 
e administrativos da FUNDAÇÃO; 

IV - aquisição e alienação de imóveis, constituição de ônus ou 
direitos reais sobre os mesmos, edificação em terrenos de 
propriedade da FUNDAÇÃO e aceitação de doações; 

 

IV - aprovar a celebração de contratos, acordos e 
convênios, observada a autorização do Conselho Deliberativo, 
quando couber; 

V - novos planos de benefícios; 
 
 

V - autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, 
respeitadas as condições regulamentares pertinentes; 

VI - admissão de novos patrocinadores; 
 
 

VI - autorizar alterações orçamentárias de acordo com as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo; 

VII - relatório anual e prestação de contas do exercício; 
 
 

VII - orientar e acompanhar a execução das atividades 
técnicas e administrativas, baixando os atos necessários; 

VIII - abertura de créditos adicionais, desde que haja recursos 
disponíveis; e 

 

VIII - aprovar o plano de contas da FUNDAÇÃO e suas 
alterações; 

IX - fixação do quadro de pessoal, estabelecimento de normas 
básicas sobre administração de pessoal e plano de classificação de 
cargos e salários. 

 

IX - Expedir normas internas, circulares e demais atos 
necessários ao funcionamento dos serviços. 

Art. 33. Compete ainda à Diretoria Executiva: 
 

        EXCLUSÃO 
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I - gerir as políticas gerais de administração da FUNDAÇÃO; 
 

EXCLUSÃO 

II - aprovar a designação dos gerentes dos órgãos técnicos e 
administrativos da FUNDAÇÃO; 

 

EXCLUSÃO 

III - aprovar a celebração de contratos, acordos e convênios, 
observada a autorização do Conselho Deliberativo, quando couber; 

 

EXCLUSÃO 

IV - autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, 
respeitadas as condições regulamentares pertinentes; 

 
 

EXCLUSÃO 

V - autorizar alterações orçamentárias de acordo com as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo; 

 
 

EXCLUSÃO 

VI - orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas e 
administrativas, baixando os atos necessários; e 

 
 

EXCLUSÃO 

VII - aprovar o plano de contas da FUNDAÇÃO e suas 
alterações. 

 

EXCLUSÃO 

Seção III 
 

Da Competência do Conselho Fiscal 
 

 

Art. 34. Compete ao Conselho Fiscal: 
 

Art. 33. Compete ao Conselho Fiscal: 
 

(...)  

CAPÍTULO IX 
 

DO PESSOAL 
 
Art. 35. A admissão de pessoal na FUNDAÇÃO será realizada 

mediante processo seletivo a ser estabelecido em ato regulamentar 
da Diretoria Executiva. 

 

 
 
 
 

Art. 34. A admissão de pessoal na FUNDAÇÃO será realizada 
mediante processo seletivo a ser estabelecido em ato regulamentar 
da Diretoria Executiva. 
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(...) 

 

 

CAPÍTULO X 
 

DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO 

 

 

Art. 36. Este Estatuto só poderá ser alterado pelo Conselho 

Deliberativo da FUNDAÇÃO após ciência de todos os 
patrocinadores, instituidores e instituidores setoriais e mediante 
aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador competente.  

 
 

Art. 35. Este Estatuto só poderá ser alterado pelo Conselho da 
FUNDAÇÃO após ciência de todos os patrocinadores, instituidores e 
instituidores setoriais e mediante aprovação pelo órgão regulador e 
fiscalizador competente.  

 

Art. 37. As alterações do Estatuto da FUNDAÇÃO não poderão: 
 

Art. 36. As alterações do Estatuto da FUNDAÇÃO não poderão: 
 

(...)  

CAPÍTULO XI 
 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

Art. 38. Caberá interposição de recursos dentro de trinta dias, 
contados da ciência oficial do ato praticado, com efeito suspensivo 
sempre que houver risco imediato de conseqüências graves para a 
FUNDAÇÃO, ou para o recorrente: 

 

Art. 37. Caberá interposição de recursos dentro de trinta dias, 
contados da ciência oficial do ato praticado, com efeito suspensivo 
sempre que houver risco imediato de consequências graves para a 
FUNDAÇÃO, ou para o recorrente: 

 

(...)  

CAPÍTULO XII 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

 

Art. 39. O direito às complementações não prescreverá, mas 
prescreverão as mensalidades respectivas não reclamadas no prazo 
de cinco anos, contados da data em que forem devidas. 

 

Art. 38. Caberá interposição de recursos dentro de trinta dias, 
contados da ciência oficial do ato praticado, com efeito suspensivo 
sempre que houver risco imediato de consequências graves para a 
FUNDAÇÃO, ou para o recorrente: 

 

(...)  

Art. 40. A FUNDAÇÃO manterá serviço de inspeção, destinado a 
investigar a persistência das condições exigidas para a continuidade 

Art. 39. A FUNDAÇÃO manterá serviço de inspeção, destinado 
a investigar a persistência das condições exigidas para a 
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das prestações, sem prejuízo da obrigatoriedade de apresentação 
de documentos hábeis por parte dos participantes, assistidos e 
beneficiários. 

 

continuidade das prestações, sem prejuízo da obrigatoriedade de 
apresentação de documentos hábeis por parte dos participantes, 
assistidos e beneficiários. 

 

Art. 41. Os Patrocinadores, os Instituidores e os Instituidores 

Setoriais são também responsáveis pela supervisão e fiscalização 
sistemática das atividades da FUNDAÇÃO.  

 
 

Art. 40. Os Patrocinadores, os Instituidores e os Instituidores 
Setoriais são também responsáveis pela supervisão e fiscalização 
sistemática das atividades da FUNDAÇÃO.  

 

(...)  

Art. 45. Este Estatuto entrará em vigor após sua aprovação 
pelo órgão regulador e fiscalizador competente e na data de sua 
averbação no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

Art. 42. Este Estatuto entrará em vigor após sua aprovação pelo 
órgão regulador e fiscalizador competente e na data de sua 
averbação no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

 


