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Trata-se

de

ACAO

CIVIL

PUBLICA PARA

PESTITUI<;AO
DEDIRIGENTES
proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

DO

PARANA

contra MANOEL

DOS PASSOS E OUTROS, todos

CARDOSO

devldornente qualificados na petlcoo inicial.

o
cumprindo
:j."

. ~jj. ;;

: -.'.

sua

requerenfe

funcco

de

alega,

fscolzocoo,

sintetlcornente,
instaurou

que,

Procedimento

AfJrninlstrafivo n° 64/05 e 167/04 para opurocoo de iTegularidades no
~t·e:~dl~en.toaos portadores de deflclencki visual atendidos pelo Instltuto
Poroncensede Cegos.
Que,

dentre

as

irregularidades

apontadas,

consfou-se que no Instituto Paranaense de Cegos noo se tem acesso a
qualquer elemenfo da contabllidade da enfidade e que sac poucas as
reu'!i6es da direforia, tampouco existem atas de reuni6es lavradas e

0

Presidente~tomou decis6es sem realizar qualquer consulta. Alem disso,
lnurnercs outras irregularidades na gestao da enfidade foram consfafadas
como, notadamente

em relocoo a dllopldocoo

do potrlmonlo da

institui<;ao;desvio
de recursosreeebidos de orgaos publlcos e do propria
~
:.~

. :~:,

'; ~?mUnidade, prejudicando

0

atendimento as pessoas portadores de

deficlenclo. 9ue a atual direforia tomou posse em 12.05.06,sendo que j6
nos rnesesjque
se seguiram as irregularidades iniclaram. trnovels foram
. ,-- ~
,

doodos sern qualquer criterio. pessoas que noo sac cegas estoo sendo
b~neficladas indevidamente pelo Instituto, compra de materiais, noo de
obra, pcqornento de financiamento, enfim, inurnerosirregularidades foram
constatadas no nova gestao, demonstrando total desvlrtuamento dos
objetivos da entidade.

Informa

requerente que, atualmente,

0

no

denominada Vila dos Cegos, 60% dos moradores noo sac deficlentes
,
visuais.Alern disso, os lrnovels. em rozoo das construcoes improvlsadas,
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r~p~esef\~9rrrisco
aos pr6prios moradores. Por isso,dianfe da ilegaJidade
r: .
':.i

di9,S,dodc;,5'es,
;'-~

',',

OS

bens devem retornar ao potrirnonlo do

Instituto

J .

P.~ranaeQ~edos Cegos. Outro fafo grave exisfente e que a im6vel
"

'0

I

'lckalizadoi no Campo Comprido, que deveria estar sendo utilizado para
desenvolvimento das atividades do Instituto, esto sendo ufilizada como
estcclonornento da Universidade Positivo, sede da Igreja EvangeJica
Assernbtelode Deus, f6br1ca de vassouras e borrocco de empresa de
reciclagem e como se nao basfasse, sem que as valores obtidos com
_!f.,,_._ . .,

.i
....

aluguel fossem revertidos em prol do Insfitufo. Que a Presidente da
Institui<;ao~tiliza-sedos servlcosde funconcnos do Instituto para reollzocoo
de servlcos particulares. A odrnmstrocoo do potrimonlo da entidade e

;:./

totalmente irregular, pais soo adquiridos produtos de usa pessoal com
dlnheiro do Institufo,vefculos particulares sco consertados com dinheiro da
entidade, tornbem medicamentos, 6culos, Box de vidro e inumeros outros
produtos adquiridos em beneffcia do presidente e sua famma em
detrimento do instituto.
presidente laboram

na

Ressalfou,ainda, que os filhos e cunhados do
enfidade,

contrariando

a

Estatuto. Que

ConselheirosFiscaissoo beneflCiados com a privilegio de pagamento de
despesas pessoais. Que rescis5esde trabalho soo realizadas de forma
iregular. Alimentos e outros produtos da entidade estoo sendo doados
irregularmehte. Emprestirnossem quolquer criteria e cobronco de juros soo
efetivados em favor dos filhosdo atual presidente e tornbem em nome de
IIson madeira.

Produtos como

carne

e

queijo

soo

adquiridos

irregularmente, demonstrando superfaturamento. Alern de tudo isso, a
instituto apresenta dlvidas extremamente altas. Nao existem dovldos de
que as Irregularidades estco gerando enriquecimento ilfcito em' favor dos
rnernbros da dretorio da entidade, sendo que essa mo-cestoo refiete na
qualidade no atendimento dos deflclentes. Inclusivehe prova de retencco
de beneffclos dos idosos. Por todo

0

exposto, noo restou .outra alternativa

JUIZO 02 DiREITO 0:\
22.a VP,:~I\ CiVEt - CURITIBA/PR

Av, Candido de Abreu, 535 - CNPJ 81.104,38210001~3

A PRESENTE c6PtA E REPROO\lGAO FIEl.
DESTA FACE il9 OOCUMENTO APR£SENTAOO
NESTA SERVENT~ E TE Vf1tIDADE SOMENTE
COM 0 SELO MIX
NA ULTIMA FDlHA,

2017

AUTENTICAGAO

,..3'.,..I.Q,~

..I,.!§ ....,

A pre senta JEi cgpia aljlenlica
Autos N,' ' ..1?.30."

~
~

;

t.oscv Maria Rocha - Substituta .

do original. 0

R, Fls .. J,!C.I

fe.
.

3

senoo busco a tutela do Poder Judici6rio para reestabelecer a ordem. Em
sede de Iiminar, requereu
entidade .o fim de

0

afastamento provis6rio da atual gestoo do

novo dirigente posse analisar a real sltuccoo

administrativa e flnoncero da entidade, bem como qual

0

atendlmento

que est6 sendo ofertado aos abrigados e atendidos pela entldade, sem a
ingerencia dos atuais membros da diretoria, noo se podendo admitir a
conduta iTegular e ilicita dos dirigentes, nomeando-se novo admlnistrador.
Pediu, ainda, a quebra

de sigiio banc6rio das contos pessoais do

Presidente'do entidade e dos atuais membros da atual diretoria, com a
.•.

expedlcco' de offcio ao Banco Central e Receita Federal, bem assim,seja
os requerldos compelidos

a deixar de realizar qualquer ossernblelo

ordin6rio ou extraordin6ria do Instituto Paranaense dos Cegos.
Instrufram a

petlcco

com

a

documentocco

pertinente (fls.8911614).
Eo breve relato.
Passo a decldlr.

Analisando os presentes autos, verifica-se que a
liminor plelteodo

e de serdeferida.
Com eteito, a vastfssimadocumentocoo aos autos

juntada,

notadamente,

documenlos

0

documento

de

fls. 385,

bem

como

os

de tis. 837/885 e fls. 887/889, por si s6, demonstram estorem

presentes os requisitos para a concessco da liminor pteiteada, quais sejam:
o fumus bon; Juris e

0

periculum in mora.

o

prtmeiro, ou seja, a turncco do bom direito

decorre dos documentos anteriormente citados, entre inumeros outros aos
outos acostados.
Ja

0

segundo, consubstanciado

no perigo do

demora, cdvern da possibilidade de que a nco concessco da liminar de
plano, podero causar aos beneftclorios

i

('

)

l.;

do Instituto Poranaense deCeqos,
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4

irreparaveis danos, na medida em que os requeridos poderoo di/apidar
todo

0

potrlrnonlo da lnstltulcoo ate

deslinde do feito, hoja vista, as

0

dlvidas decorrentes, entre outras, de luze agua.
Consigno que s6 de energia eletrlco, constata-se
urn debito correspondente
quatrocentos

a R$ 127.422,17 (cento e vinte e sete mil,

e vinte e dois reois e dezessete centavos), e agua

R$

181.338,68 (cento e oitenta e urn mil, trezentos e trinta e oito reais e
sessento eolto centavos).

E
, ~'

Sanepar, ;houve
procedente,

de se ressaltar, ainda,

ajuizomento

implicando

de

ocoes.

que

as quais

em deterrnlnocoo

judicial

em relocoo
foram

para

a

julgadas

pagamento

imediato das dfvidas, con forme documento de fls. 1492/1494.
A estes fotos, soma-se a condenocco
de Contos do Estodo a lrnportcnclo
quinhentos e novento

e cinco

pelo Tribunal

de R$ 26.595,49 (vinte se seis mil,

reels e quarenta

lrnportonclo esta, a ser paga solidariomente entre

0

e nove centavos)

Instituto e a pessoa do

Sr.Presidente, conforme documento de fls. 1477.
Tais fotos e documentos

citodos,

sco openos

alguns suficlentes para embosar a concessoo do pedido Iiminar.
Isto posta e por tudo mais que dos autos consta,
altera pars a Iiminar requerido, para

CONCEDO,inaudita

0

fim de:

1. Afastar a atuol diretoria do Instituto Paranaense
dos Cegos,' nomeando como interventor para administrar provisoriamente
a entidode

0

Sr. Enio Rodrigues da Rosa, funclonorio publico estadual, CPF

370.495.509:"'49, com
Guaruja,

endereco

CEP. 85.804-470,

a

Ruo das Samomboios,

Cascavel,

Parana, telefone

mediante compromisso nos autos, devendo

0

722, Jardim
045-8409-1369,

mesmo, ao final de cada

mas, prestar contos a este Julzo. par rnelo de relat6rio minucloso acerco
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da situocco administrativa e financeira da entidade, assimcomo, relato do
otendlmento oferfado aos deficientes visuaisnos oltlmos05 (cinco) anos;
2. Determinar seja oflCiado ao Banco Central do
Brasil,para que envie a este JUIZO, no prazo de 20 (vinte) dios, lntorrnocces
sobre as contos boncorlos e ativos flnonceros existentes em nome de
Manoel Cardoso dos Passos,porfador do CPFn° 962.012.409-00, Davi Alves,
porfador 186.860.879-49, Antonio Golvoo de Oliveira, porfador do CPF
003.342.7 69-00, Shyane lis Lopes Santana Patricio, porfadora do CPF nO
044.362.779-76, Fernando Eloa Ferreira,portador do CPFn° 004.98 1.912-40 e

.•i

Leandro Rodrigo Patricio, portador do CPFn° 008.571.999-43;
3. Expedlcoo de oficio

a

Delegacia da Receita

Federal solicitando c6pia da declorocoo do imposto de renda de Manoel
Cardoso dos Passos, portador do CPF nO 962.012.409-00,

Davi Alves,

porfador 186.860.879-49, Antonio Gclvoo de Oliveira, portador do CPF
003.342.769-00, Shyane Lis Lopes Santana Patricio, portadora do CPF n°
044.362.779-76, Fernando Eloa Ferreira,portador do CPFn° 004.981.9 12-40 e
Leandro Rodrigo Patricio, porfador do CPF n° 008.571.999-43, a partir do
ana base de 2006;
4. Determino, ainda, a noo reoleccco de qualquer
ossernblelo ordinaria ou extroordinorio do Instituto Paranaense dos Cegos,
sem outorizocoo deste Julzo, sob pena de multa diorlo para

0

coso de

descumprimento equivalente a R$500,00 (quinhentos reais);
5. Autorizar

0

interventor nomeado

para que

proceda a controtccoo de advogado e contador de sua conflanc;a a fim
de que possa analisar a sltuocoo [urldico. econornlco. patrimonial e
flncncerc do IPC,tudo apresentado ao julzo para oprovocoo ou nco:
6. Consigno que no tacante

as propostas de

honororios devidos ao advogado e contador deveroo ser prevlamente
autorizadas por este Juzo:
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a operadora

7. Seja oficiado

TIM para que Informe

os dados cadastrals dos propoetorios das linhas n° 41-9960-3762 e 41-99552022;
8. Quanto aos itens 4 e 5 das fls. 81, noo podem
ser deferidos em sede de liminar.
9. Deixo de requisitar abertura de lnquerito policial,
conforme pedido deduzido, no item 6, de fls. 81, pois entendo se tratar de
provldenclo que pode ser perleltamente

tornada pelo Ministerio Publico,

nos termos do artigo 5°, inciso II,do C6digo de Processo Penal.
10. Defiro

0

acornpanharnento

da lntervencoo

pela oudltorio do Ministerio Publico, os quais deveroo asslnar em conjunto
com

0

interventor, consignando eventual dlscordoncic.
15. Cite-se a parte requerida

para, querendo,

contestar no prazo de 15 (qulnze) dias, sob pena de revelo. observando

0

Sr.Oficial de Justic;:aque ern relocoo ao InstfMo Paranaense dos Cegos a
cltocoo devero ocorrer no pessoa do Sr.Manoel Cardoso de Passos,como
representante,

0

qual tornbern devero ser citado na qualldade de parte e

intime-se-o da presente declsco.
16. Efetivada a cltccco.
Parana e
querendo,

0

intime-se

0

Estado do

Municipio de Curitiba, na pessoa de seus procuradores, para,
integrar

a

lide,

eis que,

existe

possiveis irregularidades

envolvendo Im6veis a eles pertencentes.

I

Intimem-se.

1
s
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