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Curitiba, 23 de março de 2019 
 
À  
Diretoria da 
NovAAPC – Núcleo de Observação e Vigilância dos Aposentados e Pensionistas 
da Copel 
 

Assunto: REVISÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA 
FUNDAÇÃO COPEL   

 

Introdução  

A NovAAPC representa exclusivamente participantes da Fundação Copel Ativos, 
Aposentados e Pensionistas. Foi criada por esses Participantes para exercer 
fiscalização e orientação técnica de forma a acompanhar a gestão da Fundação, 
esclarecer e interpretar as várias ações emanadas de seus órgãos de 
governança. 

O presente relatório produzido pela Câmara Técnica de Previdência do Núcleo de 
Observação e Vigilância dos Aposentados e Pensionistas da Copel é o resultado 
técnico da análise, avaliação crítica e apresentação de sugestões à “Proposta de 
Alteração do Estatuto”, divulgada da Fundação Copel aos participantes, através 
de e-mail para efeitos de contagem de tempo vis-à-vis o prazo legal para 
contestação ou críticas técnicas.  

Este relatório se divide em três partes: a) Comentários Gerais ; b) Análise e 
Sugestões sobre a Proposta ; e c) Considerações Finais  e será submetido a 
análise e aprovação da Diretoria da NovAAPC, sendo na sequência divulgado ou 
transcrito em documento da Associação, dirigido à Fundação Copel e a outros 
destinatários que forem considerados pertinentes. 

Comentários Gerais  

A Proposta de alteração modificou toda a estrutura do Estatuto em vigor, 
passando de “Patrimônio da Fundação Copel” para “Patrimônio dos Planos da 
Fundação Copel”, não fazendo referência ao Plano de Pecúlio, que necessita de 
aprofundada avaliação quanto ao seu entendimento para definir se ele é 
considerado Plano Previdenciário ou de Pecúlio. Caso esta avaliação defina 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 muito detalhada e suscetível a 
erros em seus artigos, como poderá ser verificado na parte “Análise e Sugestões 
sobre a Proposta” .  

A seguir são citados seis itens de caráter geral indispensáveis ao conhecimento 
do documento em análise: 



a) A Proposta, da forma como foi elaborada, permitirá que qualquer pessoa jurídica -
classista, associativa, etc. - institua planos na Fundação Copel. Considerando que 
a Fundação - EFPC – Entidade Fechada de Previdência Complementar - tem 
finalidade não lucrativa, ao administrar Planos para Instituidores correrá riscos e 
todo o lucro da administração ficará para o plano instituído.  Trabalhar de graça e 
ainda correr riscos se converte em questão muito séria, diferentemente dos riscos 
normais de um Plano Instituído que só cabe aos seus participantes. Podemos, por 
hipótese, citar alguns tipos de risco: a) a Fundação terá que contratar ou ter 
empregados para operação dos planos instituídos correndo o risco de assumir o 
passivo trabalhista; e b) a possibilidade de participantes de planos instituídos 
administrados pela Fundação acionarem judicialmente a mesma, seus dirigentes 
e conselheiros por gestão temerária (hipótese). 
 

b) A Proposta de Alteração do Estatuto não divulgou para os Participantes, 
Patrocinadoras e Conselhos a análise de riscos e impactos , obrigatório pela 
Portaria nº 866 de 13/09/2018. Como exemplo, destacamos que na Proposta de 
Alteração do Estatuto, o valor 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 
do Patrimônio. Quais seriam os riscos e os impactos dessa decisão? Sem o estudo de 
Riscos e Impactos torna-se impossível a avaliação por parte de qualquer 
Participante, Assistido, Conselheiro ou Patrocinador. 
  

c) Os Participantes devem ter conhecimento dos documentos formais da aprovação 
da Proposta pelas Patrocinadoras, haja vista que é citado um documento que 
remonta ao ano 2002, que parece não se aplicar a essa alteração proposta 
dezessete anos depois. 
 

d) A nomenclatura “Participante Ativo e Assistido” terá que ser revista em toda a 
Proposta de Alteração do Estatuto. Pelo que consta na 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. Seriam o 
cônjuge e filhos dependentes. 
 

e) A nomenclatura “Patrocinadora Fundadora” foi utilizada de maneira indevida em 
alguns segmentos da Proposta de Alteração do Estatuto, para diferenciar de 
“Instituidora”, quando o correto pela legislação é “Patrocinadora Instituidora”. A 
Proposta de Alteração do Estatuto terá que ser totalmente revista para corrigir 
este equívoco apontado. 
 

f) Pela legislação previdenciária, para o Fundo de Pensão que têm como 
patrocinadora empresa de economia mista - é o caso da Fundação Copel - é 
vedado ao Participante de Plano Instituído integrar a gestão da Fundação. 
Entenda-se por gestão a governança corporativa - REDIR, COD, COF - e outros 
cargos de gestão na Fundação. Portanto, se faz necessário que a Fundação 
revise toda a Proposta de Alteração do Estatuto para reparar os possíveis 
equívocos desta natureza. Aproveitando, destacamos a importância da alteração 
que estamos sugerindo para o “Artigo 20º letras a, h (Proposta)”.  
 
 



 

Análise e Sugestões sobre a Proposta  

  
 

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, mantendo o termo “finalidade”. 
 

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 inclui o Plano de Pecúlio, exceto se a Previc considerar que o Plano de 
Pecúlio é um plano previdenciário, poderá ser retirado do texto sugerido. Deixar claro, 
também, que esses planos se limitam aos participantes ativos e assistidos da Fundação, 
respeitados os regulamentos. Assim ficariam fora – de forma correta - 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.  
 

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, para deixar 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 CNPJ específico e no caso do Plano 
Família (Instituído) ou outros planos associativos o Patrimônio jamais 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 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 CNPJ específico. 

 
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. Mas, considerando que 
a Proposta de Alteração do Estatuto está sendo elaborada com sendo Patrimônio por 
Planos, falta citar os Planos de Assistência a Saúde e o Plano de Pecúlio. 

 
11. Artigo 9º letra e –  O texto foi ajustado 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 recebeu nova numeração. 

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 em 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 “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 artigo a Copel passou a ser chamada 

de Patrocinadora “Fundadora”.  Até este item ela estava sendo chamada 
de Patrocinadora “Instituidora” , conforme define a Legislação. Ocorre 
que 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 permite a adesão de qualquer  Instituidora 

que seja Pessoa Jurídica de Caráter Profissional, Classista ou Setorial, 
que preencha os requisitos previstos nas leis e normas de Previdência 
Complementar, com a prévia aprovação do COD, da Patrocinadora 
“Fundadora”  - que seria a Patrocinadora Instituidora termo que deverá ser 
corrigido - ouvidas as 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. Pela análise de Riscos e Impactos – que está ausente 
na proposta apresentada – deverá ser avaliada onde está a ‘vantagem’ de ser acionado 
judicialmente por um participante do plano instituído e não ter receita para arcar com os 
custos de defesa jurídica ou para pagar 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 anteriormente explicitado, se a Previc considerar o Plano de 
Pecúlio como sendo 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” expõe a Fundação a riscos, em face da possibilidade de a 
obrigação da Patrocinadora estar mal expressa ou mesmo não prevista no 
Convênio de Adesão. 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:  Adotar a nomenclatura correta e utilizada para se referir ao 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. ”  
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”. Corrigir igualmente um erro de português, assim como em 
outros casos existentes na proposta apresentada.    

 

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, 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 obstaculiza 
que continuem permanecendo no Estatuto como uma forma segura de 
garantir a exigência deles. 
Resumo:  Manter as três “letras a, b, 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 receber a 
devolução da reserva. Como são situações de extrema importância nada 
impede e deixa mais transparente, que a condição de saída da Fundação 
e condição para receber a reserva permaneça no texto do 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 a 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, pois, de um modo geral, os membros do Conselho 
Deliberativo não 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”. Erro já citado em outras 
situações. 
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 planos instituídos, o que pela lei e no caso da Fundação 
Copel não pode ocorrer. Pela legislação Previdenciária, como se trata de 
Fundação tendo empresas de economia mista como Patrocinadoras, é 
vedada a possibilidade de um Instituidor (Associativo) ser membro 
representante do Instituidor no COD, COF ou REDIR. Assim, sugerimos 
substituir o texto do “Artigo 20º letra a” pelo seguinte: “Ser participante ou 
assistido de Plano de Benefício Previdenciário 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 REDIR, 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 exigidos 
para ser membro da governança (COD, COF e REDIR). 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 REDIR. 
Resumo:  Retirar “e/ou Instituidoras” pelo motivo legal acima e criar um artigo destacando 
a vedação de representante de Instituidores no COD, COF e REDIR. 

  
29. Artigo 23º (Proposta) –  Foi substituído o termo “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 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. 
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 afirmam 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; significa que a REDIR teve 
duplicada a sua competência de aprovação, sem que um estudo de riscos 
e impactos exigido por lei fosse apresentado.  
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 argumentação de estar 

contemplado no “Artigo 27º letra r (Proposta) ” e “Artigo 27º letra q 
(Proposta) ”. Esta afirmação não corresponde à realidade, pois são itens 
diferentes. O “Artigo 24º letra k” excluído versa sobre a deliberação 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 argumentação de estar 

contemplado no “Artigo 27º letra f (Proposta) ”. Ocorre que a aprovação de 
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 (ver explicação anterior); 2) Manter o 
“Artigo 27º letra f (Proposta) ” com o respectivo 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 da realização de inspeções, 

auditagens ou tomada de contas, ou mesmo da terceirização dessas 
atividades. Essas atribuições são fundamentais para o COD exercer, 
quando necessário, as suas responsabilidades legais. Portanto, não deve 
ser excluído, considerando que a gestão de um Fundo de Pensão 
acontece num ambiente extremamente regulado, passível até de omissões 
e que envolvem valores de elevada monta e grande número de vidas que 
dependem dele. 
Resumo:  Manter este “Artigo 24º letra o” pelos motivos citados acima. 

 

39. Artigo 30º (Proposta) – Retirar do texto o seguinte: “...indicados pela 
Patrocinadora Fundadora e....”. Ocorre que pela legislação previdenciária 
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. Os Conselheiros, 
após eleitos ou indicados, assumem seus postos em caráter independente 
e respondem por isso, de acordo com a lei. 
Resumo: Retirar do texto o seguinte “...indicados pela Patrocinadora Fundadora e....” 
pelos relevantes  esclarecimentos  acima mencionados. 

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

que está mais próximo do Presidente; o Diretor de Administração e 
Seguridade é considerado como responsável por uma área de produção, 
razão pela qual terá pouco tempo para se dedicar, simultaneamente, à sua 
pasta e a da Presidência. Não cabe a decisão no âmbito da REDIR, 
porque, com a ausência do Presidente, poderá ocorrer empate de votos e 
não se decidir nada. Portanto, há necessidade da substituição ora tratada 
estar definida no Estatuto. Recomendamos 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. 

 
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 empresas de economia mista como 
Patrocinadoras. Uma vez mantida essa menção, diga-se desnecessária, 
poderá levar a interpretações inversas. Recomendamos manter 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; a exclusão não 

deveria ocorrer. Está sendo proposta 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 REDIR até 1:50.000; caso 
seja alterado, ninguém terá competência para adquirir e alienar bens 
móveis abaixo de 1:25.000, por isso recomendamos 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 eventual deslize ou desconhecimento – 
muito embora não seja válido o argumento de desconhecimento das leis - 
pode conduzir os gestores a cometer faltas desnecessárias. A 
manutenção desse Artigo não tornará o Estatuto mais complexo. 
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 mantido, pois se ocorrerem fatos comprovados que contrariem 
este artigo, por estar expresso no estatuto, será passível de punição. 
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 
quanto a 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 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 lógica para que conste do 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. Deixaria mais clara as obrigações para 
aqueles que vierem assumir a REDIR, COD e COF, assim como 
Funcionários, Participantes e Assistidos, além das Patrocinadoras e 
órgãos de auditoria das Patrocinadoras. 
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. Artigos 20º letra j, k e l (Proposta) –  As letras j, k e l deste artigo 
contrariam direitos constitucionais. Especificamente na 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. 
 

 
Considerações Finais: 
 
A análise pormenorizada de todas as alterações, inclusões e exclusões, oferece-
nos absoluta certeza de que a Proposta de Alteração do Estatuto em questão terá 
que ser reavaliada. Deve ser destinado um tempo técnico de maior amplitude 



para a discussão das modificações, inclusive apresentando um relatório de Riscos 
e Impactos de algumas alterações propostas, em cumprimento à legislação 
previdenciária. 

 
Atenciosamente 
 
Original assinado por: 

 
Fernando Fontes Pereira 
Câmara Técnica de Previdência 
NovAAPC – Núcleo de Observação e Vigilância dos Apo sentados e Pensionistas Copel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de Alteração do  

                                                        Estatuto da Fundação Copel 
 
 
 



Divulgação da Proposta de Alteração do Estatuto da Fundação Copel  
 
 
A Fundação Copel enviou ao Presidente da NovAAPC, em 13/03/2019, e-mail 
informando alterações no Estatuto da Fundação Copel. Pelo e-mail a Fundação 
informa aos Participantes e Assistidos a alteração do Estatuto Social da Entidade, 
que teria a aprovação do inteiro teor, feita pelo Conselho Deliberativo – COD e 
determina um prazo de 30 dias de antecedência ao envio para a aprovação final 
da PREVIC. Pela informação da Fundação Copel o prazo final é 12/04/2019 para 
protocolar possíveis ressalvas, comentários, adições, exclusões ou até solicitação 
de adiamento ou cancelamento do processo, citando os motivos. 
 
Em 18/03/19 a NovAAPC enviou e-mail aos seus associados, retransmitindo o e-
mail da Fundação Copel e com o seguinte texto: 
 
 

“A Fundação Copel solicitou, pelo e-mail abaixo, que a NovAAPC divulgue  
aos seus associados o aviso de alteração do Estatuto da Fundação Copel.  
Ocorre que a Câmara Técnica de Previdência da NovAAPC está reunida  
analisando as transformações havidas na dita proposta de alteração. Pela  
legislação, nós Participantes e Assistidos temos somente 30 dias, da  
publicação pela Fundação,  para formalizar possíveis divergências e elas  
existem. Considerando que a alteração é muito significativa e que  
mudaram a forma, estrutura, nomenclaturas não previstas em lei, faltam  
informações sobre análise de Riscos e Impactos exigidos por lei, além da  
não menção ao Plano de Pecúlio que seria suficiente para o seu fim,  
pedimos que aqueles associados que puderem avaliar ou até verificar o  
nível de modificação havido, que o façam e encaminhem as observações  
para este site. 
 
Atenciosamente, 
Diretoria da NovAAPC 
18/03/19” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



------- Mensagem original -------- 

Assunto: Fwd: Fundação Copel informa alterações no Estatuto 

Data: 13/03/2019 17:26 

De: "silmar.eng73" <silmar.eng73@gmail.com> 

Para: rrigon@onda.com.br, novaapc@novaapc.com.br, fontesfer@outlook.com 

 

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. 

-------- Mensagem original --------De: comunicacao  

<comunicacao@fcopel.org.br> Data: 13/03/19  11:47  (GMT-03:00) Para:  

silmar.eng73@gmail.com Assunto: Fundação Copel informa alterações no  

Estatuto 

 

Olá Silmar, 

 

 

 

Bom dia! 

 

 

Por gentileza, vocês podem nos auxiliar na divulgação abaixo para a  

NovAAPC? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundação Copel informa alterações no Estatuto 

 

Aprovado pelo Conselho Deliberativo e Patrocinadoras, a Fundação Copel  

informa aos participantes a alteração do Estatuto Social da Entidade. 

 

Conforme determina a Legislação, portaria PREVIC/DILIC Nº 866, de 13 de  

setembro de 2018, os requerimentos de alteração de Estatuto, além da ata  

do Conselho Deliberativo, aprovando o inteiro teor da proposta, devem  

ser comunicados aos participantes e assistidos do inteiro teor da proposta,  

com antecedência mínima de trinta dias antes do requerimento à PREVIC. 

 

Informamos a todos os participantes da Fundação Copel que, após esta  

divulgação, o estatuto precisa ser aprovado pela Superintendência  

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), responsável por  

fiscalizar o setor. Eventuais alterações no documento também 

precisam ser submetidas ao órgão fiscalizador para sua aprovação. 

 

Clique nos links abaixo e acesse: 

 

• Estatuto Social com destaque das alterações 

(https://www.fcopel.org.br/display/fef1f116-54e9-4257-98cd-d9de5f767fbb) 

 

• Alteração do Estatuto - versão de_para  

(https://www.fcopel.org.br/display/c94f060c-bc75-4d39-9c59-9fce45fbda4e) 

 

• Canal para manifestações sobre as alterações do Estatuto  

(https://www.survio.com/survey/d/F2N3R1F6P8U4B0X1A) 

 

Atenciosamente, 

Comunicação 



DPCR - Dep. de Comunicação e Relacionamento 

41-3883-6000 | comunicacao@fcopel.org.br" 
 
 
 

 
 
 
associados@novaapc.com.br 
Seg, 18/03/2019 16:59 
 

 

 

 

Prezado Associado, 
 

 

 
A Fundação Copel solicitou, pelo e-mail abaixo, que a NovAAPC divulgue  
aos seus associados o aviso de alteração do Estatuto da Fundação Copel.  
Ocorre que a Câmara Técnica de Previdência da NovAAPC está reunida  
analisando as transformações havidas na dita proposta de alteração. Pela  
legislação, nós Participantes e Assistidos temos somente 30 dias, da  
publicação pela Fundação,  para formalizar possíveis divergências e elas  
existem. Considerando que a alteração é muito significativa e que  
mudaram a forma, estrutura, nomenclaturas não previstas em lei, faltam  
informações sobre análise de Riscos e Impactos exigidos por lei, além da  
não menção ao Plano de Pecúlio que seria suficiente para o seu fim,  
pedimos que aqueles associados que puderem avaliar ou até verificar o  
nível de modificação havido, que o façam e encaminhem as observações  
para este site. 
 
Atenciosamente, 
Diretoria da NovAAPC 
18/03/19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O arquivo em “pdf” contendo a “PROPOSTA 

DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 

FUNDAÇÃO COPEL” encontra-se em anexo 

neste site. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação do Relatório pela  

Diretoria da NovAAPC 
 

 



Aprovação pela Diretoria da NovAAPC  
 
 
O presente Relatório da Câmara Técnica de Previdência do Núcleo de 
Observação e Vigilância dos Aposentados e Pensionistas da Copel, que analisou 
a Proposta de Alteração do Estatuto Social da Fundação Copel, foi considerado 
aprovado em seu inteiro teor. 
 
Assim, as informações nele contidas poderão ser protocoladas na Fundação 
Copel, em atendimento ao prazo legal para análise e contestação. 
 
Fica, também, a Diretoria autorizada a utilizar as informações totais ou parciais 
para serem divulgadas, também, a outras destinatários que forem considerados 
pertinentes. 
 
26/03/2019 
 
 
 
Diretoria da NovAAPC  
 
Original assinado por: 

Silmar Brunatto van der Broocke 
Presidente 
 
Original assinado por: 

 
João Gualberto Kowalski 
Vice Presidente 
 
Original assinado por: 

 
Robson Francisco de Souza Licks 
Primeiro Tesoureiro 
 
Original assinado por: 

 
Odair Domingues dos Santos 
Segundo Tesoureiro 
 
Original assinado por: 

 
Arnaldo José Rigon 
Primeiro Secretário 
 
Original assinado por: 

 
Fernando Fontes Pereira 
Segundo Secretário 
 

 

 


