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COMUNICADO DE 23/03/2019 
 

CARTA AO PRESIDENTE DA COPEL SOBRE A  
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO FUNDAÇÃO COPEL  

 
Enviamos no dia 19/03/2019, carta ao Presidente da Copel depois que tomamos conhecimento de que 
alterações estatutárias estariam em curso de aprovação. Enquanto associação, realizamos avaliações 
preliminares através da nossa Câmara Técnica de Previdência, constatando uma série de aspectos 
que devem ser melhor estudados, tais como: 
  

• Vícios de origem, inconsistências e equívocos legais e técnicos, erros de redação e citação de 
documentos intempestivos emitidos pelas Patrocinadoras; 

• Supressão de artigos importantes e necessários que não deveriam ocorrer ou que deveriam 
ser tratados de forma diferente; 

• Dispositivos alterados/incluídos que podem trazer prejuízos para a Fundação Copel e suas 
Patrocinadoras;  

• A eliminação – ou mero esquecimento - do Plano de Pecúlio na alteração do Estatuto Social 
deve ser analisada. Verificar se legalmente, sob a ótica da Previc, trata-se de um Plano de 
Previdência ou de Pecúlio;  

• Constatação de falta grave, pois a Fundação Copel não demonstrou os impactos das 
alterações em relação às regras de governança da in stituição.  

 
Este conjunto de problemas requer que a reforma estatutária em curso seja novamente discutida, com 
problemas revistos, saneados e conduzidos com maior tempo técnico, para posterior aprovação.  
 
Por último foi solicitado ao Presidente da Copel o seguinte elenco de medidas: 
 

1. Suspensão da aprovação do novo Estatuto por um prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias; 
  

2. Análise pormenorizada do processo de aprovação e do conteúdo do texto pelo COD e COF, 
eliminando os problemas anteriormente relatados;  

 
3. Identificação e qualificação dos impactos sobre os dispositivos do estatuto que foram alterados;  

 
4. Remessa dos documentos por correio eletrônico a todos os participantes e patrocinadoras, 

para apresentação de sugestões; 
 

5. Esclarecimento aos Participantes que o Estatuto não está aprovado e que se encontra no 
momento em processo de análise;  

 
6. Que as sugestões apresentadas pelas associações e participantes sejam consideradas para 

efeito de análise; 
 
7. Novas discussões do tema sejam realizadas com as identificações dos riscos e dos 

impactos na governança, respaldadas por cálculos atuariais e pareceres jurídicos 
pertinentes. 

 

Diretoria da NovAAPC 

23/03/2019 


