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   Curitiba, 07 de maio de 2019.                                                                                                            Carta 048/2019 
 

ILMO. SENHOR  
SÉRGIO DJUNDI TANIGUCHI 
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO SUBSTITUTO 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC 
Ed. Venâncio 3000 - Asa Norte SCN Quadra 06 - Conjunto A - 12º andar CEP 70716-900  
BRASILIA – DF 
 
 

REF. FUNDAÇÃO COPEL – REVISÃO ESTATUTÁRIA 
 
Prezado Senhor 
 
Servimo-nos do presente para encaminhar a V.Sa. a nossa manifestação relacionada às iniciativas tomadas pela 

Fundação Copel para implementar extensa lista de alterações no estatuto atual, de forma a atender questões legais 

e outras de cunho operacional-administrativo. Desde 2016, a Fundação Copel vem desenvolvendo um modelo que 

visa introduzir alterações estruturais no estatuto em vigor, porém no nosso entendimento não tem seguido os 

preceitos fundamentais para a sequência de modificações, o que pode tornar o novo estatuto desconexo da 

realidade dificultando sua operacionalização e inviabilizando o atingimento dos objetivos propostos. Anexamos uma 

série de documentos relacionados às modificações estatutárias em curso, que uma vez lidos na sequência 

apresentada, dão uma clara ideia de que, no futuro, teremos sérias dificuldades para interpretar o que consta do 

novo estatuto. Lembramos, ainda, que o novo estatuto está sendo enviado pela Fundação Copel à PREVIC para 

competente análise e aprovação do seu conteúdo. Mesmo que ainda não tenha sido encaminhado, por medida 

preventiva, requeremos a acurada atenção dessa agência reguladora aos termos e considerações aqui 

apresentados. 

 

No anexo 1, apresentamos um quadro comparativo entre o conteúdo das cláusulas do estatuto em vigor e a nova 

redação a ser consignada ao novo estatuto que a Fundação Copel pretende implementar. Este documento foi 

minuciosamente estudado por membros associados da NovAAPC – conhecedores do tema – para a necessária 

compreensão e extensão das modificações que se pretende realizar; o anexo 2 detalha - ponto a ponto - o que a 

NovAAPC tem constatado como pontos críticos que impedem a implementação imediata do novo estatuto. Além 

disso, o parecer jurídico preparado por especialista externo na área previdenciária sobre o documento desenvolvido 

pela NovAAPC - anexo 3 - concede crédito e racionalidade a grande parte de nossas observações. 

 

Paralelamente ao que apontamos no anexo 2, o COF tem se manifestado por diversas vezes quanto ao fato de não 

ter sido seguido o rito processual comum das reformas estatutárias, bem como pela falta de uma análise de riscos e 
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consequências de cada uma das modificações introduzidas. Especialmente 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. 

 

Além disso, o que nos trouxe grande preocupação foi a decisão do COD – Conselho Deliberativo – tomada na 

Reunião Extraordinária de 24/04/2019, deixando de apreciar o conjunto de sugestões e melhorias do texto do novo 

estatuto, tanto aquelas produzidos pela NovAAPC, a que nos referimos no anexo 2, quanto a outras manifestações 

oficializadas por participantes e assistidos no site da Fundação Copel, por ocasião da divulgação do texto no qual 

constam as modificações do estatuto. Consideramos isto, um risco da maior gravidade.              

 

Assim sendo, solicitamos que essa agência, no exercício de sua atividade reguladora e ao avaliar o texto do 

estatuto posto para análise e aprovação, leve em consideração os pontos que apresentamos nesta carta, uma vez 

que no nosso entendimento não pode prosperar a implementação de um texto estatutário que a simples leitura 

conduza às consequências da inviabilização. 

 

Certos de sua atenção ao que ora apresentamos subscrevemo-nos 

 

Atenciosamente 

 

 

SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE 

Presidente da NovAAPC 

 

Anexos: 

1. Proposta de Revisão Estatutária (De/Para)  

2. Estudo desenvolvido pela NovAAPC  

3. Parecer jurídico sobre os itens apontados no Estudo da NovAAPC  

4. Manifestações do COF – Conselho Fiscal 

5. Decisão do COD – Conselho Deliberativo 


