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Curitiba, 06 de agosto de 2019.                                                Carta 050/2019 
 
 
 
ILMO. SENHOR  

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO 

MD PRESIDENTE DA  

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  

Rua Coronel Dulcídio, 800 – Bairro do Batel 

CEP 80420-170 

CURITIBA – PR 

 
 
 
REFERÊNCIA: SUBSTITUIÇÕES NA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
COPEL 
 

 

Prezado Presidente   

 

Tomamos conhecimento da decisão tomada pela patrocinadora Copel no sentido de alterar a 

composição da Diretoria Executiva da Fundação Copel, trazendo a público no dia 25/07/2019 as 

designações para o cargo de Presidente, Diretor de Administração e Seguridade e a manutenção do 

atual ocupante do cargo de Diretor Financeiro.  

 

Quanto aos nomes indicados é nosso dever como representantes de aposentados, pensionistas e 

participantes da ativa, expressar o nosso descontentamento, uma vez que a pessoa indicada para 

ocupar o cargo de Presidente – reconhecidamente - não detém o domínio técnico da matéria 

previdenciária demandado para o exercício do cargo. No passado, atuou por pouco tempo na 

Companhia da qual ficou afastado por um período de aproximadamente 14 anos. Ao ocupar o posto 

de direção na Copel durante três anos filiou-se à Fundação Copel na condição de auto patrocinado. 

Quanto a designação para a Diretoria de Administração e Seguridade, apesar de ter exercido a 
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presidência do Conselho Deliberativo, sua nomeação será a continuidade de uma gestão que atua na 

Fundação desde 2012, notadamente contrária ao princípio da renovação defendida pelo governador 

do Paraná no decorrer de sua campanha. Entendendo sua preocupação em renovar o quadro de 

diretores da Fundação Copel, recomendaríamos estender esta medida à Diretoria Financeira, de 

forma a ter um trio de diretores alinhado aos princípios que V.Sa. vem adotando.        

 

Outro destaque que fazemos a respeito das nomeações em tela, se refere à forma encontrada pela 

patrocinadora Copel quando resolveu substituir membros da equipe de governança da Fundação 

Copel. Determina a lei que, pessoas exercendo cargos de governança no exercício pleno do mandato 

não podem ser substituídas, a menos que se comprovem a participação em gestão irresponsável 

trazendo prejuízo à instituição, o que se apura por meio de competente inquérito administrativo. 

Assim, o caminho mais usado em caso de mudanças dos titulares durante o mandato começa pelo 

pedido de renúncia em caráter irretratável, ocasião na qual novos membros poderão ser 

efetivamente indicados e empossados na sequência, o que atribui ao ato a salutar e necessária 

renovação do corpo colegiado.  

 

É importante lembrar que, desde quando ocorreu a alteração na diretoria da patrocinadora Copel, os 

compromissos assumidos pela nova gestão foram definidos de forma que, futuras alterações na 

estrutura de governança da Fundação Copel seguiriam critérios técnicos onde prevalecesse a 

experiência, o preparo e o conhecimento de gestão, legislação e operacionalização de organizações 

previdenciárias. Estas seriam as premissas básicas para as indicações de novos diretores da 

instituição. 

 

Ainda considerando os aspectos legais que devem ser cumpridos para a substituição de membros da 

governança, deve-se lembrar que a patrocinadora (ou patrocinadoras) apresentam nomes, mas cabe 

ao Conselho Deliberativo da Fundação a tarefa de aprovar a indicação de novos diretores, 

assumindo os riscos por eventuais indicações que possam proporcionar prejuízos à instituição.        
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Ao nosso ver e como se constata pela argumentação acima citada, tais critérios não foram 

integralmente cumpridos. Em oportunidades diversas foram feitas citações e indicações de nomes 

com real capacidade para dirigir os destinos da Fundação Copel, em substituição a um conjunto de 

pessoas que se mantém na direção da instituição desde 2012; mudanças como V.Sa. pretende fazer, 

são absolutamente salutares quando respaldadas na busca de resultados melhores e na proteção e 

atendimento aos anseios de participantes ativos, aposentados e pensionistas da Fundação.  

 

Assim sendo, solicitamos sua costumeira atenção ao assunto ora tratado, ao tempo em que 

permanecemos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. A presente 

solicitação foi deliberada por unanimidade na reunião da NovAAPC de 05/08/2019. 

 

Atenciosamente 

Original assinado  por 

SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE 

Presidente da NovAAPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


