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Curitiba, 01 de abril de 2019 
 

ILMO. SENHOR                                                                                      Carta 044/2019 
LINDOLFO ZIMMER 
DIRETOR EXECUTIVO DA 
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
R. Treze de Maio, 616 - São Francisco 
CEP 80510-030 
CURITIBA – PR 
 

 

Assunto: REVISÃO DO ESTATUTO FUNDAÇÃO COPEL  

 

 

A NovAAPC representa exclusivamente participantes da Fundação Copel Ativos, 

Aposentados e Pensionistas. Criada por esses participantes tem por finalidade 

essencial o exercício da fiscalização e prestação de orientação técnica de forma a 

acompanhar a sua gestão, bem como esclarecer e interpretar as diversas ações, 

orientações e medidas adotadas pelos órgãos de governança da Fundação Copel.  

 

Nos últimos três anos, a NovAAPC desenvolveu diversos estudos versando sobre 

gestão de fundos de pensão, previdência e investimento cujo objeto leva em 

consideração a preservação do patrimônio da Fundação Copel. Um dos assuntos que 

tem sido constante objeto de análise pela NovAAPC é a proposta de alteração do 

estatuto da Fundação Copel, um trabalho que vem se desenvolvendo desde 2016, 

principalmente, por exigência da PREVIC – órgão controlador federal dos fundos de 

pensão – de forma a adequar a estatuto vigente às normas contidas nas Leis 

Complementares 108 e 109. 

 

Agora em 2019, a atual gestão da Fundação retomou a questão da revisão do 

estatuto mediante comunicado aos seus participantes, informando sobre o curso dos 

procedimentos para aprovação do novo texto do estatuto, tendo editado material 

eletrônico contendo as modificações e alterações que estão contempladas no novo  
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formato do estatuto, solicitando aos participantes manifestação em relação ao 

conteúdo apresentado. A NovAAPC recebeu e-mail enviado pela Fundação Copel 

solicitando sua colaboração na divulgação do novo estatuto.  

 

Por outro lado, deve-se considerar que um procedimento de alteração estatutária não 

é tão simples quanto se imagina, por envolver matéria técnica envolvendo a complexa 

legislação previdenciária que regulamenta o assunto. A este respeito o COF – 

Conselho Fiscal da Fundação se manifestou em sua Reunião Extraordinária nº 116, 

de 18/03/2019, cuja ata resume questões como rito processual, amplitude e conteúdo 

das alterações, recomendando que seja seguido rigorosamente o que determina a 

Resolução CGPC 08 e a Portaria PREVIC/DILIC 866. 

 

A respeito das alterações estatutárias propostas no estudo apresentado pela 

Fundação Copel, a NovAAPC vem, de forma preliminar, apresentar a seguinte 

argumentação:            

 

a) A Proposta de alteração modificou toda a estrutura do Estatuto em vigor, 

modifica 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 quanto ao seu entendimento, 

definindo se é um Plano Previdenciário ou se é de Pecúlio. Se for classificado 

como “Pecúlio” terá que ser incluído como tipo de Plano. A modificação feita, 

de “Patrimônio da Fundação Copel” para “Patrimônio dos Planos da Fundação 

Copel” tornou a proposta excessivamente detalhada e suscetível a erros em 

seus artigos. Ou ainda, quais as razões que justificam excluir o Plano de 

Pecúlio como importante peça da alteração estatutária proposta.  

 

b) A Proposta, da forma como foi elaborada, permitirá que qualquer pessoa 

jurídica - classista, associativa, etc. - possa instituir planos previdenciários 

através da Fundação. Considerando que a Fundação é uma Entidade Fechada 
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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 os resultados financeiros – lucro - da administração se 

incorporará ao plano instituído. Ou seja, a Fundação vai trabalhar de graça e 

estará se submetendo ainda a correr riscos. Por hipótese, podem ser citados 

alguns tipos de risco: i. A Fundação terá que contratar ou ter pessoal para 

operação dos planos instituídos, assumindo pesado passivo trabalhista; ii. Há 

espaço e possibilidade da Fundação, seus dirigentes e conselheiros serem 

acionados judicialmente por participantes de planos instituídos administrados 

pela Fundação, pela prática de gestão temerária ou questão assemelhada. 

 

c) A Proposta de Alteração do Estatuto não contempla estudos de análise de 

riscos e impactos que as alterações podem provocar em todo o sistema de 

gestão da Fundação, item obrigatório conforme determina a Portaria nº 866, de 

13/09/2018, de forma a facilitar a leitura e compreensão pelos Participantes, 

Patrocinadoras e Conselhos. Como exemplo destaca-se que na Proposta de 

Alteração do Estatuto, o valor para “aquisição, alienação ou cessão de bens 

móveis, que envolvam valores acima de determinado limite, está sendo 

alterado de 1:50.000 para 1:25.000 do Patrimônio. ”  Torna-se impossível a 

interpretação e uma avaliação rigorosa por parte de qualquer Participante, 

Assistido ou Patrocinador, sem um estudo que avalie e dimensione os Riscos e 

seus Impactos. 

  

d) Os Participantes deveriam ter conhecimento documental demonstrando a 

aprovação integral da Proposta 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 nesta oportunidade. 
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e) A definição ou nomenclatura “Participante Ativo e Assistido” deve ser revista 

em toda a Proposta de Alteração do Estatuto. Pela legislação previdenciária, o 

Participante é aquele que está no regime de capitalização, o Assistido é aquele 

que está em gozo de benefício e o Beneficiário é aquele que está ligado por 

relação de dependência, tanto ao Participante quanto ao Assistido, 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 para 

corrigir este equívoco sistemático. 

 

g) Pela legislação previdenciária, para o Fundo de Pensão que têm 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 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.  

 

De forma análoga e em várias situações, existe uma sequência de equívocos 

praticados ao se elaborar a proposta de alteração estatutária presentemente sob 

análise. A NovAAPC, num período de tempo que supera uma quinzena de trabalho 

contínuo, mobilizou pessoas do seu quadro de associados, conhecedoras do assunto 

e com notável expertise em matéria previdenciária e que já foram dirigentes, 

superintendentes, gerentes e especialistas na Copel ou que participaram ativamente 

como presidentes, diretores e conselheiros da Fundação Copel, para contribuir na 

análise da proposta de alteração estatutária apresentada, onde foram apontados 

cerca de 53 itens que merecem especial destaque. Este material compõe o Anexo nº 
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1, cuja leitura e interpretação são altamente recomendáveis, onde são apontados, 

item por item, as eventuais divergências, equívocos ou erros de interpretação e 

análise, que devem ser revistos antes da remessa do texto à PREVIC para fins de 

aprovação.  

 

Por estas razões, a NovAAPC vem compartilhar com V. As 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 que, da forma como está não pode progredir seu ritmo de 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.   

 

Ao momento em que nos colocamos à sua disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários, solicitamos de V.Sa. especial atenção ao que relatamos no 

presente documento. 

 

Atenciosamente 

 

SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE     

Presidente da NovAAPC 

 

Anexo 1: Documento contendo análise das alterações estatutárias 

DOCUMENTOS ENVIADOS PARA:  

 Copel Holding 

 Copel DIS 

 Copel GT 

 Copel Telecom 

 Copel Comercialização 

 Cod, Cof e Direx – Fundação Copel 

 Apc – Associação dos Profissionais Da Copel 

 Participações Copel: Compagás, Tradener, Ueg e Elejor  
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Análise e Sugestões sobre a Proposta 

Anexo 1 
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1. Capítulo I (Proposta) – Foi retirada do título a palavra “FINALIDADES”. A 

Finalidade equivale ao Objeto e não ao Objetivo. No texto do “Artigo 1º” foi 

mantida a palavra “finalidade”, portanto essa palavra não deveria ser retirada 

do título.  

Resumo: Não alterar. 

 

2. Artigo 1º (Proposta) – Alterar na Proposta de: “...tem como objetivo 

administrar e executar planos de benefícios previdenciários e operar planos de 

assistência à saúde aos seus participantes, extensivos aos seus dependentes, 

...” para “...tem como objetivo administrar, executar e operar planos de 

benefícios previdenciários, de pecúlio e de assistência à saúde aos 

participantes ativos e assistidos da Fundação Copel, extensivos aos seus 

dependentes, ...”. Se a Previc considerar que o Plano de Pecúlio é um plano 

previdenciário, não haverá necessidade de manter a menção no texto 

proposto.  

Resumo: Alteração sugerida para que a Fundação administre, execute e opere todos os seus 

planos e incluí o Plano de Pecúlio (caso a Previc considere que o Plano de Pecúlio é um plano 

previdenciário, poderá ser retirado do texto sugerido). Deixa claro, também, que esses planos 

se limitam aos participantes ativos e assistidos da Fundação, respeitados os regulamentos. 

Assim ficariam fora, que é o correto, os participantes de Planos Instituídos, pois não são 

participantes da Fundação, eles são participantes e assistidos do Plano Instituído 

administrado, executado e operado pela Fundação Copel. 

 

3. Parágrafo Único – Alterar de “...seus Planos Previdenciários. ” Para “...seus 

Planos Previdenciários e de Pecúlio. ”. A menção ao Plano de Pecúlio fica 

para o esclarecimento de como ele é considerado, de Previdência ou de 

Pecúlio. 

Resumo: Informação importante que deve sempre constar no Estatuto, só foi adicionado o 

Plano de Pecúlio que dependerá da análise citada acima.  
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4. Artigo 2º letra b – Não está incluso em sua totalidade no “Artigo 1º (Proposta) 

”. Faltou o texto “custeados pelas Patrocinadoras e Participantes, mediante 

convênios e contratos. ” 

Resumo: Manter o “Artigo 2º letra b”, pelo argumento acima, pois deixa mais clara a finalidade 

da Fundação Copel para aqueles que venham a assumir cargos ou empregos na Fundação 

Copel. 

 

5. Artigo 4º - Foi excluído devido ao texto estar na redação do “Artigo 1º 

(Proposta) ”. Existe diferença entre o texto incluído no “Artigo 1º (Proposta) ” e 

o excluído no “Artigo 4º”. Texto excluído: “legislação aplicável e normas 

internas” e o incluído “normas específicas”. 

Resumo: Não excluir o “Artigo 4º” ou alterar o “Artigo 1º (Proposta) ”. 

 

6. Artigo 5º letra b – Só foi alterado para troca da palavra “Finalidade” por 

“Objetivo”. Como a palavra “Finalidade” está mantida em itens anteriores, 

então não há necessidade de alterar este item. 

Resumo: Não alterar pelo motivo acima citado. 

 

7. Artigo 8º - Texto alterado pela troca de “legislação vigente” por “legislação 

aplicável”. Em princípio nada obsta dependendo de uma análise jurídica. 

Resumo: Mantida a alteração. 

 

8.  Capítulo II – Título alterado para que o Estatuto considere o patrimônio de 

cada plano e não patrimônio da Fundação Copel. Passou de “DO 

PATRIMÔNIO, RENDAS, DISPONIBILIDADES SOCIAIS E SUA APLICAÇÃO” 

para “DO PATRIMÔNIO DOS PLANOS, RENDAS, DISPONIBILIDADES 

SOCIAIS E SUA APLICAÇÃO”.  

Resumo: Manter a alteração, pois cada Plano terá um CNPJ e no caso do Plano Família 

(Instituído) ou outros planos associativos o Patrimônio nunca será considerado da Fundação. 

 

9. Artigo 9º - Altera a redação de “O Patrimônio da Fundação Copel...” para “O 

Patrimônio dos Planos Administrados pela Fundação Copel...”. Acrescentar no 
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texto modificado as palavras, “executados e operados”, ficando assim: “O 

Patrimônio dos Planos administrados, executados e operados pela Fundação 

Copel...”. 

Resumo: Acrescentar no texto proposto a sugestão, em conformidade com a própria Proposta 

de Alteração do Estatuto, pois cada Plano terá um CNPJ. 

 

10. Artigo 9º letra a – Aparentemente trata-se de um ajuste ao Artigo 6º da Lei 

Complementar 108/2001, porém terá que ser adicionado ao novo texto “..., e 

pelas Instituidoras quando se tratar de Planos Instituídos; ”. 

Resumo: Em princípio manter e adicionar o texto acima sugerido. 

Considerando que a Proposta de Alteração do Estatuto está sendo elaborada com sendo 

Patrimônio por Planos, faltaria citar os Planos de Assistência a Saúde e o Plano de Pecúlio. 

 

11. Artigo 9º letra e – Ajustaram o texto de forma que “outros bens ou valores 

que, por qualquer modo vier a adquirir” fosse alterado incluindo “pela 

Fundação Copel”. Ocorre que se o Estatuto está sendo alterado para que 

Patrimônio, rentabilidades e etc., sejam por Plano, a alteração seria “outros 

bens ou valores que, por qualquer modo o Plano vier a adquirir”. 

Resumo: Alterar de “Fundação Copel” para “Plano”, pelos motivos acima citados. 

 

12. Artigo 10º - O texto foi mantido e somente renumerado. Ocorre que a 

incorreção persiste considerando “Fundação Copel” e não “por Plano”, haja 

vista a decisão da Proposta de Alteração do Estatuto. Novamente o texto 

mantém a palavra “Finalidade” que foi excluída no Capítulo inicial e substituída 

por “Objetivo”, porém esquecida dentro de vários pontos da Proposta de 

Alteração do Estatuto. Se houver a decisão de voltar à palavra ”Finalidade” no 

Capitulo I, não haverá necessidade de substituí-la neste item.  

Resumo: Se persistir o novo Estatuto sendo Patrimônio dos Planos e não da Fundação este 

item terá que ser revisto. Inclusive a palavra “FINALIDADE”. 

 

13. Artigo 10º - Parágrafo 1º - A proposta de texto alterado refere-se à Fundação 

Copel e não ao Patrimônio dos seus Planos, dependerá da alteração do 
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“Artigo 7º (Proposta) ”. Ajustar o texto proposto considerando os Benefícios 

Previdenciários, Assistência à Saúde e de Pecúlio.  

Resumo: Este item tem uma falha conceitual quando mantém o texto antigo, que se refere à 

“Fundação Copel” adicionando o Serviço Assistencial (quando a nomenclatura usada até aqui 

foi “Assistência à Saúde”), e toda a estrutura da nova proposta seria por tipos de Planos 

(Previdenciário, Assistência à Saúde e de Pecúlio). 

 

14. Capítulo III – A proposta inclui no “Título” os “Instituidores”, porém deveria 

também incluir os “Assistidos”. Na legislação Previdenciária o Participante é 

aquele que está capitalizando e o Assistido é aquele que está em gozo de 

benefício (Aposentados e Pensionistas). 

Resumo: Incluir “ASSISTIDOS”. 

 

15. Artigo 12º - Na nova redação deste item a Copel passou a ser chamada de 

Patrocinadora “Fundadora”, até este item ela estava sendo chamada, 

conforme a Legislação define, de Patrocinadora “Instituidora”. Não existe na 

legislação a denominação “Patrocinadora Fundadora” para se referir à 

“Patrocinadora Instituidora”.  

Resumo: Revisar o texto substituindo “Patrocinadora Fundadora” por “Patrocinadora 

Instituidora”. 

 

16. Artigo 10º (Proposta) – Texto que permite a adesão de qualquer Instituidora 

que seja PESSOA JURÍDICA DE CARÁTER PROFISSIONAL, CLASSISTA 

OU SETORIAL, que preencham os requisitos previstos nas leis e normas de 

Previdência Complementar, com a prévia aprovação do COD, Patrocinadora 

“Fundadora” (que seria a Patrocinadora Instituidora que deverá ser corrigido) 

ouvidas às demais Patrocinadoras e a Previc. 

Resumo: Este item abre a Fundação Copel para qualquer entidade prevista na lei. Terá que 

ser corrigido de “Patrocinadora Fundadora” para “Patrocinadora Instituidora”. Cabe um 

destaque que a Fundação Copel é uma entidade sem fins lucrativos, quando estiver 

administrando Planos Instituídos ela não terá direito a reter o lucro revertendo-o totalmente 

para o Plano Instituído. Assim numa análise de Riscos e Impactos teria que ser avaliado qual 
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é a vantagem de se ter apenas a chance de ser processado, por um participante do plano 

instituído e não ter receita para bancar a defesa ou a indenização. 

 

17. Artigo 11º - Letra a (Proposta) – Adicionar na nova redação o “Plano de 

Pecúlio”. 

Resumo: Ajustar o texto incluindo o Plano de Pecúlio, que não constou na Proposta de 

Alteração do Estatuto. Como dito anteriormente, se a PREVIC considerar o Plano de Pecúlio 

como Previdenciário, não haverá necessidade da alteração. 

 

18. Artigo 11º - Letra d (Proposta) – Refere-se a custos de demandas judiciais 

que refletem da Patrocinadora na Fundação e custo total da Patrocinadora. A 

inclusão no novo texto de “na forma definida no Convênio de Adesão” deixa a 

Fundação em risco, em face da possibilidade da obrigação da Patrocinadora 

estar mal expressa no termo de Convênio de Adesão ou até não prevista. O 

que deve constar no Estatuto é a total responsabilidade das Patrocinadoras 

nessas ações, independente do que estiver escrito no Convênio de Adesão. 

Resumo: Retirar “na forma definida no Convênio de Adesão” e substituir por “Este artigo fará 

parte dos Convênios de Adesão das Patrocinadoras”. 

 

19. Artigo 13º (Proposta) – alterar de “assistenciais” para “..., de Assistência à 

Saúde e de Pecúlio, administrados pela...”. 

Resumo: Colocar o nome correto e utilizado para o Plano de Saúde e adicionar o Plano de 

Pecúlio. 

 

20. Artigo 15º (Proposta) – Alterar para o nome correto dos Planos de 

Assistência à Saúde e acrescentar o Plano de Pecúlio. Substituir o texto a 

seguir: de “São direitos do participante patrocinado vinculado a Planos de 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais instituído pelas Patrocinadoras; ” 

para “São direitos do participante patrocinado e assistido vinculado a Planos 

de Benefícios Previdenciários, de Assistência à Saúde e de Pecúlio instituídos 

pelas Patrocinadoras. ”  
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Resumo: Este item corrige nomenclatura dos Planos de Saúde e acrescenta o Plano de 

Pecúlio, também, adiciona os Assistidos, haja vista que pela lei Participante de um plano é um 

empregado ativo filiado que aderiu ao plano e Assistidos são os aposentados e Pensionistas 

desse plano. A nomenclatura “Participante” está sendo usada como filiado à Fundação, porém 

a Proposta de Alteração do Estatuto está sendo alterada para “por Plano” e não “Fundação”. 

Corrige igualmente um erro de português.    

 

21. Artigo 17º (Proposta) – Adicionar “e Assistidos” pelos motivos já citados no 

“Artigo 15º (Proposta) ” no item 20 acima. 

Resumo: Adicionar “e Assistidos” motivos já citados no item anterior. 

 

22. Artigo 16º - letras a, b e c – Foram excluídos pela alegação de que deverão 

constar nos respectivos regulamentos, mas poderão não ser abordados ou até 

serem abordados de forma diferente. Nada obsta que permaneçam no 

Estatuto o que seria uma forma segura de garantir a exigência deles. 

Resumo: Manter as três “letras a, b e c do Artigo 16º”, pelo motivo acima citado. 

 

23. Artigo 16º - letra “d” e Parágrafo Único – A “letra d” virou o “Parágrafo 1º do 

Artigo 17º (Proposta) ” que foi complementado com os tipos de danos 

causados (Moral e Material). O “Parágrafo 1º do Artigo 17º (Proposta) ” e o 

“Parágrafo 2º do Artigo 17º (Proposta) ” contém o equívoco que aparece em 

vários artigos e parágrafos da Proposta, que é considerar “Fundação” quando 

seria “por Plano”. 

Resumo: Foram detalhados os danos causados (moral e material) e não foi corrigida a 

redação transformando os itens da Proposta de: “Fundação” para: “por Plano”. 

 

24. Artigo 17º e seu Parágrafo Único – Foram excluídos por serem considerados 

itens a serem considerados nos regulamentos. Versa sobre a saída da 

condição de Participante e as condições para habilitar-se à devolução da 

reserva. Como são situações de extrema importância, nada impede deixar o 

texto mais transparente, que a condição de saída da Fundação e condição 
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para receber a reserva fiquem no Estatuto. O regulamento poderá inclusive se 

reportar ao Estatuto. 

Resumo: Manter o “Artigo 17º e seu Parágrafo Único” para maior transparência e também, 

devido ao fato de que alterar um regulamento é mais fácil e de menor atenção dos 

participantes e assistidos considerando que é uma exigência que atinge a todos os planos da 

Fundação e com reflexos nos Planos de Saúde e Pecúlio. 

 

25. Artigo 18º - Parágrafo Único (Proposta) – Este parágrafo único dá ao 

Conselho Deliberativo da Fundação a prerrogativa para criação do Comitê de 

Investimentos e o de Auditoria. O correto seria que esses Comitês fossem 

criados pelo Estatuto devido a grande importância que representam, haja vista 

que nem todos os membros do Conselho Deliberativo são especialistas em 

Investimentos e Auditoria. 

Resumo: Os Comitês de Investimentos e de Auditoria não devem ser criados por solicitação 

do Conselho Deliberativo - COD, mas sim pelo Estatuto, considerando que nem todos os 

membros do COD não são especialistas nessa área. 

 

26. Artigo 19º Parágrafo 2º (Proposta) – Substituir “Patrocinadora Fundadora” 

por “Patrocinadora Instituidora”. Expressão errática já citada em outros itens. 

Resumo: Corrigir “Patrocinadora Fundadora” por “Patrocinadora Instituidora”, pelo motivo 

acima citado. 

 

27. Artigo 20º letra a (Proposta) – Este item trata de pré-requisitos para ser 

membro do COD, COF e REDIR. A nova redação estabelece o seguinte: “Ser 

participante ativo ou assistido de plano de benefício administrado pela 

Fundação Copel; ” deixando esse texto abriria espaço para os participantes de 

plano instituído, o que pela lei e no caso da Fundação Copel não pode. Ocorre 

que pela legislação Previdenciária, como se trata de Fundação com empresas 

de economia mista como Patrocinadora, é vedada a possibilidade de um 

Instituidor - Associativo - ser membro representante do Instituidor no COD, 

COF ou DIREX. Assim, sugerimos substituir o texto do “Artigo 20º letra a” pelo 

seguinte: “Ser participante ou assistido de Plano de Benefício Previdenciário 
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patrocinado, administrado pela Fundação Copel, sendo vedado ao participante 

ou assistido de Plano Previdenciário Instituído”.  

Resumo: Pelo motivo legal citado acima e para deixar clara a vedação para participante e 

assistido de Plano de Instituído vir a ser membro do COD, COF ou DIREX, será necessário 

substituir o inteiro teor da “letra a do Artigo 20º” pelo seguinte texto: “Ser participante ou 

assistido de Plano de Benefício Previdenciário patrocinado, administrado pela Fundação 

Copel, sendo vedado ao participante ou assistido de Plano Previdenciário Instituído”. 

 

28. Artigo 20º letra h (Proposta) – Este item trata de pré-requisitos para ser 

membro do COD, COF e DIREX. Está vedada a designação para aqueles que 

estiverem ocupando cargos de Presidente, Diretor ou Conselheiro nas 

Patrocinadoras e/ou Instituidoras. Ocorre que pela legislação Previdenciária, 

como se trata de Fundação com empresas de economia mista como 

Patrocinadora, é vedada a possibilidade de um Instituidor (Associativo) ser 

membro representante do Instituidor no COD, COF e DIREX. 

Resumo: Retirar “e/ou Instituidoras” pelo motivo legal acima e criar um artigo destacando a 

vedação de representante de Instituidores no COD, COF e DIREX. 

  

29. Artigo 23º (Proposta) – Foi substituído, “política e diretrizes” por “política 

geral de administração da Entidade e dos planos de benefícios por ela 

administrados”. No início da estruturação da Proposta de Alteração do 

Estatuto, é definido como Planos de Benefícios Previdenciários e Plano de 

Assistência à Saúde, e adicionamos a sugestão de Plano de Pecúlio, assim 

terá que ser avaliado se haverá a necessidade de citar todos ou explicar que 

todos são Planos de Benefícios. 

Resumo: Analisar a necessidade de explicar que Planos de Benefícios, neste caso, são os 

Previdenciários, de Assistência à Saúde e de Pecúlio, para ficar coerente com artigos 

anteriores da Proposta de Alteração do Estatuto. 

 

30. Artigo 24º - Parágrafo 1º (Proposta) – Faltou constar, também a indicação do 

conselheiro substituto do Presidente do Conselho Deliberativo que consta do 

Artigo 22º Parágrafo 3º, que foi excluído na Proposta. 
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Resumo: Faltou incluir a eleição do Conselheiro substituto do Presidente do COD. 

 

31. Artigo 24º - Parágrafo 2º - letra a (Proposta) – Substituir “Patrocinadora 

Fundadora” por “Patrocinadora Instituidora”. Erro já citado em outros itens. 

Resumo: Faltou corrigir “Patrocinadora Fundadora” por “Patrocinadora Instituidora”. 

 

32. Artigo 24º - Parágrafo 4º (Proposta) – Substituir “Patrocinadora Fundadora” 

por “Patrocinadora Instituidora”. Erro já citado em outros itens. 

Resumo: Faltou corrigir “Patrocinadora Fundadora” por “Patrocinadora Instituidora”. 

 

33.  Artigo 22º parágrafo 5º – Este artigo foi totalmente excluído por estar 

contemplado no “Artigo 28, letra j (Proposta) ” e “Artigo 32 (Proposta) ”. Tal 

afirmação não procede, pois são coisas diferentes, portanto este artigo não 

poderá ser excluído. 

Resumo: O artigo excluído trata da forma como a Diretoria Executiva será nomeada e o rito 

da seção pelo COD, já os artigos que foram citados como substitutos dizem que a Diretoria 

Executiva é nomeada pelo COD e que o mandato é de 2 anos iniciando sempre em maio. 

 

34. Artigo 27º letra c (Proposta) – Substituir “Patrocinadora Fundadora” por 

“Patrocinadora Instituidora”. Erro já citado em outros itens. 

Resumo: Faltou corrigir “Patrocinadora Fundadora” por “Patrocinadora Instituidora”. 

 

35. Artigo 28º letra k (Proposta) – A autorização para aquisição, alienação ou 

cessão de bens móveis, que envolvam valores acima de um limite, está sendo 

alterado de 1:50.000 para 1:25.000, foi proposto sem a apresentação de um 

estudo de risco e impacto exigido por lei. Significa que a DIREX teve dobrado 

o seu nível de aprovação. 

Resumo: O aumento de 100% neste limite requer a apresentação de um estudo de riscos e 

impactos previsto em lei. Não foi apresentado e nem citado nas justificativas. 

 

36. Artigo 24º letra K – Foi excluído sob a alegação de estar contemplado no 

“Artigo 27º letra r (Proposta) ” e “Artigo 27º letra q (Proposta) ”. Esta afirmação 
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não corresponde à realidade, pois são itens diferentes. O “Artigo 24º letra k” 

excluído versa sobre deliberar quanto a Planos, Programas Anuais e 

Plurianuais, Normas Regulamentos, Critérios Gerais e outros atos similares 

julgados necessários à administração da Fundação. O “Artigo 27º letra r 

(Proposta) ” ajustou a redação do “Artigo 24º letra u” que versa sobre a 

contratação de auditoria independente, atuário externo e avaliador de gestão. 

O “Artigo 27º letra q (Proposta) ” citado, corresponde ao “Artigo 24º letra t” que 

versa sobre a autorização para investimentos que envolvam valores iguais ou 

superiores a 5% dos recursos garantidores. 

Resumo: O “Artigo 24º letra k” terá que ser mantido, haja vista que os Artigos citados como 

substitutos não dizem respeito ao item em questão. 

 

37. Artigo 24º letra L – Foi excluído sob a alegação de estar contemplado no 

“Artigo 27º letra f (Proposta) ”. Ocorre que aprovar hipóteses atuariais de 

planos não necessariamente determina a fixação dos valores de contribuições 

de Participantes e Assistidos bem como de Patrocinadoras.  Como sugestão: 

1) Manter o texto do “Artigo 24º letra L” e substituir no texto de: “participantes” 

por “participantes e assistidos” para atendimento à nomenclatura legal (já 

explicado anteriormente); 2) Manter o “Artigo 27º letra f (Proposta) ” com o seu 

texto. 

Resumo: Manter o “Artigo 24º letra L”, acrescentado “Assistidos” (por motivos legais) e Manter 

o “Artigo 27º letra f (Proposta) ”, por não conflitar. 

 

38. Artigo 24º letra O – Este item trata de realização de inspeções, auditagens ou 

tomada de contas, ou até terceirizando-as. Essas atribuições são 

fundamentais para que o COD possa exercer, quando necessário, as suas 

responsabilidades legais. Portanto não deve ser excluído, considerando que a 

Gestão de um Fundo de Pensão é em um ambiente extremamente regulado, 

passível até de omissões e que envolvem valores altíssimos e grande número 

de vidas que dependem dele. 

Resumo: Manter este “Artigo 24º letra o” pelos motivos citados acima. 
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39. Artigo 30º (Proposta) – Retirar do texto o seguinte: “...indicados pela 

Patrocinadora Fundadora e....”. Ocorre que pela legislação de Previdência 

cabe às Patrocinadoras, Participantes e Assistidos somente a indicação ou 

eleição, conforme o caso, dos Conselheiros e a estes e somente a eles a 

nomeação e indicação da Diretoria Executiva. Na prática, não na lei ou nas 

regras, o COD é o executor dessa atribuição e a Patrocinadora através do voto 

de qualidade de seus membros do COD, elegem quem as Patrocinadoras 

indicam. Qualquer conselheiro poderia colocar um ou mais nomes em votação 

independente de quem os indicou. Pela lei os Conselheiros após eleitos ou 

indicados assumem um caráter independente e respondem por isso. 

Resumo: Retirar do texto o seguinte “...indicados pela Patrocinadora Fundadora e....” pelos 

importantes esclarecimentos acima. 

 

40.  Artigo 30º parágrafo 1º (Proposta) – Na prática o Diretor Financeiro é que 

está mais próximo do Presidente, o Diretor de Administração e Seguridade é 

considerado como sendo de uma área de produção, com menos tempo para 

dedicar à sua pasta e a da Presidência. Não cabe a decisão na DIREX porque 

poderá, com a ausência do Presidente, ter empate de votação e não se decidir 

nada. Portanto há necessidade dessa substituição estar definida no Estatuto. 

Sugerimos a manutenção do texto do “Artigo 26º parágrafo 2º”. 

Resumo: Manter o texto do “Artigo 26º parágrafo 2º” pelos motivos acima expostos. 

 

41. Artigo 30º parágrafo 2º (Proposta) – Manter o texto do “Artigo 26º parágrafo 

3º” pelos motivos já citados anteriormente, de que a lei não define que é a 

Patrocinadora quem indicará os membros da REDIR. Na prática é o que acaba 

acontecendo, mas não pode ser citado como regra respaldada em lei. 

Resumo: Manter o texto do “Artigo 26º parágrafo 3º” pelos motivos legais acima e 

anteriormente citados. 
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42. Artigo 34º letra a (Proposta) – Este artigo versa sobre a vedação aos 

membros da Diretoria Executiva exercer simultaneamente atividade nas 

Patrocinadoras. Ocorre que incluíram “Instituidoras” quando a lei veda no caso 

da Fundação Copel, por ter como Patrocinadoras empresas de economia 

mista. Assim se for mantida essa menção, desnecessária, poderá levar a 

interpretações inversas. Portanto deverá ser mantido o texto original. 

Resumo: Manter o texto original do “Artigo 30º letra a” pelos motivos legais acima citados. 

 

43. Artigo 31º letra o – Foi excluído por falta de pertinência, mas não poderia. 

Está sendo proposto para o COD, a aquisição e alienação de bens móveis 

com valor acima de 1:25.000 e simultaneamente está sendo excluída a 

aquisição ou alienação pela DIREX até 1:50.000, ou seja, ninguém vai adquirir 

e alienar bens móveis abaixo de 1:25.000, caso seja alterado. Manter o “Artigo 

31º letra o” e alterar ou não a relação 1:50.000 dependendo da decisão no 

item referente ao COD. 

Resumo: Manter o “Artigo 31º letra o” e alterar a relação 1:50.000 dependendo da decisão 

que foi tomada no item referente ao COD, que está sendo proposto aquisição e alienação 

acima de 1:25.000. 

 

44. Artigo 33º, parágrafos 1º e 2º - O “caput do Artigo 33º e seus parágrafos 1º e 

2º” foram excluídos por ser cópia do Artigo 23º da Lei Complementar 

108/2001. Ocorre que são informações importantes e devem estar claras no 

Estatuto, em razão de que o desconhecimento - embora não possa ser 

argumentado o desconhecimento das leis - pode levar à faltas desnecessárias. 

A manutenção desse Artigo não tornará o Estatuto mais complexo ou prolixo. 

Resumo: Manter o “Artigo 33º e seus parágrafos” para destaque aos interessados dessas 

obrigações que podem virar faltas passíveis de punição. 

 

45. Artigo 35º letra g – Foi excluído por ser inerente ao cargo. Não procede a 

alegação, pois algumas vezes os Conselhos Fiscais têm dificuldade de obter 

informações em tempo hábil, para conclusão de seus trabalhos. Deverá ser 
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mantido, pois se ocorrerem fatos que contrariem o este artigo e sejam 

comprovados, por estar expresso no estatuto, será passível de penalidade. 

Resumo: Manter o “Artigo 35º letra g” pelos motivos acima. 

 

46. Artigo 36º letra e – Este “Artigo 36º letra e” deverá ser mantido devido a 

“operacionalização” dos planos e que não foi citada na “letra a do Artigo 36º”. 

Se for excluído então deverá ser adicionado ao “Artigo 36º letra a” a palavra 

“operacionalizar”. 

Resumo: Manter a exclusão e adicionar no “Artigo 36º letra a” a palavra “operacionalizar”. 

 

47. Artigo 36º letra j – Versa sobre a elaboração e o acompanhamento do 

Orçamento Anual de Custeio dos Serviços Assistenciais, pela Diretoria de 

Administração e Seguridade. Foi considerado incluso no “Artigo 38º letra c 

(Proposta) ”, ocorre que não está incluso, pois se refere ao acompanhamento 

das reservas matemáticas garantidoras dos benefícios previdenciários e nunca 

do assistencial. Assim, torna-se necessário a manutenção do “Artigo 36º letra 

j” na integra. 

Resumo: Manter o “Artigo 36º letra j” na integra pelos motivos citados acima. 

  

48. Artigo 40º letra a (Proposta) – Este artigo trata do número de membros do 

COF, que representam as Patrocinadoras e define que a “Patrocinadora 

Fundadora” indicará esses membros. Pelos motivos já relatados em vários 

pontos deste documento, não existe na lei a nomenclatura “Patrocinadora 

Fundadora”, mas sim “Patrocinadora Instituidora” e deverá ser substituída no 

texto. Porém, cabe ressaltar que o texto excluído do atual estatuto é o que 

reflete a exigência contida na Lei definindo qual Patrocinadora fará a 

indicação. Por esse motivo sugerimos a verificação junto à legislação quanto à 

alteração ou manutenção do texto. 

Resumo: Verificar na Legislação Previdenciária se o texto anterior é uma exigência legal, 

quanto ao critério de qual Patrocinadora fará a indicação. Se for mantido o texto proposto terá 
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que ser substituída a nomenclatura “Patrocinadora Fundação” por “Patrocinadora Instituidora”, 

pelos motivos já expostos. 

 

49. Artigo 40º Parágrafo 3º (Proposta) – Substituir “Patrocinadora Fundadora” 

por “Patrocinadora Instituidora”. Erro já citado em outros itens. 

Resumo: Corrigir “Patrocinadora Fundadora” por “Patrocinadora Instituidora”. 

 

50. Artigo 50º (Proposta) – Considerando a nomenclatura prevista na legislação 

previdenciária, no texto proposto falta incluir o “assistido”. Além disso, deverá 

ser retirada a palavra “beneficiário”, pois esse não pode assumir nenhuma 

função de direção ou conselho na Fundação, portanto não há motivo para que 

conste no texto. O texto seria alterado de: “...inerente à sua condição de 

participante ou beneficiário. ” para: “...inerente à sua condição de participante 

ou assistido. ”. 

Resumo: Adicionar no texto proposto a palavra “assistido”, haja vista que participante é 

aquele que se encontra em processo de capitalização num plano de benefícios previdenciários 

e excluir a palavra “beneficiário” pois não pode assumir nenhuma função dentro da estrutura 

da Fundação. O texto seria alterado de: “...inerente à sua condição de participante ou 

beneficiário. ” para: “...inerente à sua condição de participante ou assistido.”. 

 

51. Artigo 49º e Parágrafo único – Recomendamos a manutenção do “Artigo 49º 

e do seu Parágrafo único”, em razão de que o “Artigo 50º (Proposta) ” não 

contempla essas situações. Outra alternativa seria incluir essas situações no 

“Artigo 50º (Proposta) ”. 

Resumo: Manutenção do “Artigo 49 e do Parágrafo Único” ou a inclusão dessas situações no 

“Artigo 50º (Proposta) ”. 

  

52. Artigos 53º, 54º, 55º e 56º – Sugerimos a manutenção desses artigos dada 

relevância dos mesmos. Deixariam mais claras as obrigações para aqueles 

que vierem assumir a DIREX, COD e COF, assim como funcionários, 

Participantes e Assistidos, além das Patrocinadoras e seus respectivos órgãos 

de auditoria. 
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Resumo: Manter os “Artigos 53º, 54º, 55º e 56º” para garantia de maior clareza e         

transparência para todos que se relacionem direta e indiretamente com a Fundação.  

53. Artigo 20º letras j, k e l (Proposta) – Qual a motivação que leva a inserir o 

contido neste artigo, se não se vislumbra na lei proibições desta natureza? 

Além disso, as letras j, k e l deste artigo contrariam direitos constitucionais e, 

especificamente, a letra j o dispositivo proposto conflita com o artigo 20º da 

Lei Complementar 108/2001.  

Resumo: As letras j, k e l deste artigo contrariam direitos constitucionais. Especificamente a 

letra “j” conflita com o Artigo 20º da Lei Complementar 108/2001. Devem ser excluídos ou 

reescritos após competente análise jurídica. 

=/= 


