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COMUNICADO DE 01/04/2019 
 

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

 
 

Protocolamos em 01/04/2019, a carta 044/2019 ao Presidente da Fundação Copel em atendimento ao 
prazo legal para análise e apresentação de manifestações, como previsto em lei, representando 
nossos associados. Considerando a relevância do assunto a Diretoria da NovAAPC houve por bem 
cientificar, através de cartas com o mesmo teor daquela enviada para a Fundação Copel, à Copel 
Holding, Copel DIS, Copel GT, Copel Telecom, Copel Comercialização; Conselho Deliberativo – COD,  
Conselho Fiscal – COF e Diretoria Reunida - DIREX da Fundação Copel; Associação de Profissionais 
da Copel – APC; Compagás, Tradener, UEG e Elejor.   
 
Para viabilizar o estudo a Diretoria da NovAAPC determinou à sua Câmara Técnica de Previdência – 
CTPR a execução de um trabalho de análise minuciosa, cujo Relatório deu origem à carta acima 
citada. O Relatório em questão está disponível para o acesso de qualquer pessoa interessada no 
seguinte caminho: Neste site / “Câmaras Técnicas” / “Câmara Técnica de Previdência – CTPR” / 
“Trabalhos”. 
 
O Relatório apontou 53 itens a serem revistos e destacou de forma preliminar as seguintes 
argumentações de caráter geral: 
 

a) A Proposta de alteração modificou toda a estrutura do Estatuto em vigor, modificando o 
entendimento do termo “Patrimônio da Fundação Copel” para “Patrimônio dos Planos da 
Fundação Copel” deixando de fazer referência ao Plano de Pecúlio, que necessita de avaliação 
ou explicação quanto ao seu entendimento, definindo-se como um Plano Previdenciário ou de 
Pecúlio. A modificação proposta para o Estatuto, no entendimento do “Patrimônio” (de: 
Patrimônio da Fundação Copel, para: Patrimônio dos Planos da Fundação Copel”) tornou a 
proposta excessivamente detalhada e suscetível a erros em seus artigos durante a elaboração, 
como poderá ser visto no Relatório da Câmara Técnica de Previdência – CTPR. 
 

b) A Proposta, da forma como foi elaborada, permitirá que qualquer pessoa jurídica – classista, 
associativa, etc – possa instituir planos previdenciários através da Fundação Copel. 
Considerando que a Fundação Copel é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar 
não pode ter finalidade lucrativa; ao passar a administrar Planos para Instituidores, estará 
sujeita a uma série de riscos sem, no entanto, ter a contrapartida pela prestação dos serviços 
de administração, uma vez que o lucro incorporará o plano instituído. Isto faz com que a 
Fundação fique integralmente com os riscos e trabalhará de graça. 

 
c) A Proposta de Alteração do Estatuto Social da Fundação Copel não apresentou os estudos de 

análise de riscos e impactos que as alterações podem provocar em todo o sistema de gestão 
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da Fundação, item obrigatório conforme determina a Portaria nº 866 de 13/09/2018 e 
necessário a análise pelos participantes.  

 
d) Os Participantes deveriam ter conhecimento documental demonstrando a aprovação integral 

da Proposta de Alteração do Estatuto, feita pelas Patrocinadoras, haja vista a citação de um 
documento de 2002, que parece não se aplicar integralmente ao conjunto de alterações 
propostas que se apresenta. 

 
e) A definição da nomenclatura “Participante Ativo e Assistido” deve ser revista em toda a 

Proposta de Alteração do Estatuto. Pela legislação “Participante” é aquele que está no regime 
de capitalização, o “Assistido” é aquele que está em gozo de benefício (Aposentado e 
Pensionista) e “Beneficiário” é aquele que está ligado por relação de dependência, tanto ao 
“Participante” quanto ao “Assistido”, por exemplo: o cônjuge e filhos dependentes. 

 
f) A nomenclatura “Patrocinadora Fundadora” foi utilizada indevidamente, em alguns momentos 

da Proposta de Alteração do Estatuto para diferenciar-se de “Instituidora”, quando o correto 
pela legislação é “Patrocinadora Instituidora”. A Proposta de Alteração do Estatuto terá que ser 
revista em sua totalidade. 

 
g) Pela legislação previdenciária, para o Fundo de Pensão que tem como Patrocinadora empresa 

de economia mista – que é o caso da Fundação Copel – é vedado ao Participante de Plano 
Instituído integrar a gestão da Fundação. Entenda-se por gestão os órgãos de governança – 
DIREX, COD, COF – e outros cargos de gestão na Fundação. Assim faz-se necessário que a 
Fundação revise toda a Proposta de Alteração do Estatuto para reparar possíveis equívocos. 

 
Por fim, a NovAAPC compartilha com a Fundação Copel suas preocupações, oferecendo detalhado e 
competente material analítico, cujo conteúdo seja considerado na revisão final do conjunto de 
modificações estatutárias, antes de sua remessa aos órgãos de aprovação. Portanto, mais tempo 
técnico será requerido para analisar o texto do novo estatuto e fazer os ajustes necessários.  
 
Realçamos à Fundação Copel e aos destinatários de todas as cartas que, da forma como está não 
pode progredir sua aprovação, demandando assim a necessidade de se criar um cronograma para 
guiar a revisão dos pontos que apresentamos, num horizonte de tempo não superior a 60 dias. 
 
Diretoria da NovAAPC 
01/04/2019 
 
 

 


