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nO 5897/0IFC/2015

Curitiba, 15 de julho de 2015.

Assunto: Utilizac;ao irregular de Im6vel publica:

Prezado Senhor,

A

Companhia

>

de

Habitaoao

do

Parana

6

aempresa

responsavet peia ~mplantac;Ao dos programas habitacionais do E.stado do Parana
e tem como mlssao atuar de forma arnplano Ambito da habita~o,
.

equaolonar
popula~o

9 resolver

0 d~ficit

buscando
.
"

habitaC!0naldo

de baixa renda, contudo, buscando

>

Estado,

prloritariamEmte

a

paratoda

a sociedade,

visando atender seus objetivos

instituc;ionais,

SOIU¢{)9S

atravesda rnoradla dlgna.
A COHAPAR,

r

vem buscando equacionar a sua finalldade publica

>

com

0 crescente aumento dos

custos de construcao, em especial 0 elevad(ssimo valor de aquis)<;B.odas areas
urbanas, de manairaa
popula~o

>

oferecer

moradla digna

a

um preoo

tactlvelpara a

por ala atendida, sam desprazar a necessaria auto susten~bilidade

financelra e administrativa da Instituic;ao.

~celentlssimo Senhor:
Paulo Sergio Rosso
Ptocurador-geral do Estado do ParanA
Nasta Capital

>
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Visando contornar 0 excessivo custo de aquisicAo dos im6veis,
mantendo a vlabilidade de atendimento
crtou programas visando

A

a populaQAoparanaense.

a COHAPAR

utilizac;ao de im6veis publicos sem finalidade

especffica.
Nestes programas, os

im6veis sAo utilizados

para a

urbanlzacAoe regularizaoaofundiaria (quando js ocupados). para a construyao de
habita~s

populares (quando desocupados) OU, ainda, permutados (quando os

estudos tecnicos demonstram que tal decisilo atende a urn ncmero maior de
famUlasnecessitadas).

E

importante destacar que esta medida nao soments oferece

incalculaveis beneficios socials aos paranaenses como efetiva 0 direito social
moradia, esculpldo no artigo SO da Constitui~o Federal, como tambem
para a Admlnlstr8~0

a

e benefice

Publica, na medida em que os imoveis, ap6s a

regularizac;ao,sao repassados aos ocupantes de maneira onerosa e mediante
previa avaUa~o, dentro das regras do Sistema Financeiro da Habita~o.
Oesta maneira, h8

0

justo ressarcirnento pela transmtssao do

im6vel. mas dentro das possibilidades financeiras dos ocupantes, sendo que

0

valor arrecadado e utilizado no custeio de outros empreendimentos habitacionais
da COHAPAR, crlando um Cicio virtuoso de reinvestimento habitational,
beneficiando um numero muito mator de famflias.

80

contfario do que ocorria

.antes, quando nAo havia qualquer contrapartlda para 0 Estado.
Oiante dessa nova forma de atuac;4o,ao ser informada sobre 0
processo visando a reversAo parcial, ao Estado do Parana, de uma area com
aproximadamente 12.000 m2, integrante de uma area maior. com 48.400 m2,
doada anteriormente. em 24 de setembro de 1990, ao Instituto Paranaense de
Cegos. manifestou-se no sentido de que tinha interesse em receber a referida
area, para utilizA-la nos programas habitaCionaiSda COHAPAR.
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A COHAPAR,

contudo, estava aguardando

termlno do

0

procedimento para solicitar a doaQQoda area remanescente .
. Em 05 de junho de 2015, a reversac foi consumada,

nos

termos da Escrftura PUblica de DivisSo amigavel, lavrada as fls. 161/167, do livro
863-N, do Cart6rlo Distrital do Cajuru, cumulada com a Escritura Publica de

ReversAo Parcial de Im6vel, lavrada as fls. 58 e 55., do IIvra 840-N, do Cart6rlo
Distrital do Cajuru.
Ap6s a reversac,

0

Instltuto Paranaense de Cegos permaneceu

com uma area menor, de 36.089.60 metros quadrados (Late 0-01 - Matricula
182.273)
49.552,10

e a Estado do Parana passou a ser proprietilrio de uma area com
(Lote 0-02 - Matrieula 182.274) em cujo late esma situ ados: urn

col9gia estadual, uma ocupa~o
processo de reintegra~o

antiga, consolidada, e uma ccopacao nova, em

de posse, correspondente

a area

revertida ao Estado do

Parana.
. Dearre que, nao obstante a respeito que temos com

0

Instltuto

Paranaense dos Cegos e, prinelpalmente. aos cidadaos Que ele representa; nao

a fin~lidade

sa pode olvidar que referida lr'lstitulQAoesta descumprindo totalmente
para a qual a nova Legislac;ao Estadual referendou a manuten~o

da d08980 da

tirea com 36.089,60, pelas seguintes razoss:
A dost;8o original, 8utorizada pela Lei EstaduaJ· 938311990, na
qual

0

Estado do Parana transferiu aproximadamente 48.400

f112

ao

IPC, tinha 0

seguinte encargo:
"0 ;,n6vel sera Bxclusivamente utllizado na constru980 da sede
8

dsssnvoNimento

das atividadss do IPC, revsrtBndo-se automaticamente

case

Ihe seja dada outra destina~o ."
Considerando
correta ao im6vel,

0

que

0

IPC, nao estava dando a destinac;ao

Ministerio Publico do Estado do Parana ajuizou uma Ac;ao

Civil Publica pedjndo a destituicao da Diretoria e a reversao do imovel ao Estado
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PARANA
do Parana, urna vez que parte do im6vel estava sendo alugado para
estacionamento da Universidade Positivo.
No curso do processo, em 22 de Dezembro de 2010,
Procurador·Gerat do Estado, Dr. Marco Antonio Urna Berberi, aprovou

0

0

entao

Parecer

Jurrdico rP 219/2010-PGE. da lavra do Dr. Francisco Carlos Duarte, segundo
qual, mio se vislumbra Interesse do Estado ern reaver

0

° barn doado, que a

locaoAo de parte do im6vel para terceiros (no C880a Universidade Positiv~), nao
constitui irregularidade, case provado que

0

uso

e

regular e que

° dinheiro

auferido ds sua locac;ao estA sando revertido em beneficio do IPC, e que se
espers que os frutos auferidos pela exploraeao do barn continuem sendo
revertidos em beneficia da Instituil;ao.
Ainda que referido Parecer Jurfdico estivesse imbuido de
natural maviosidade aos integrantes da Instituic;ao.entendemos que

0

mesmo

expressa corrente juridiC8 absolutamente minoritAria, ate porque desconhecemos
qualquer outra autorizac;Aosemelhante, ta~ pouco iurlsprudencia que admits tao
ampla interpretaoao ao encarga originalmente estabelecldo, de maneira a permitir

° use cornercial de urn bern pUblico doado com a citada finalidade especCflca:
"constru980 de sua sede e dessnvo/vilTlBnto das atividades do IPC".

Alem

disso,

tal

pensamento

juddico

traz

perigosa

excepcionalidade aos Princ(pios Constitucionais que regern a AdministraQAo
Publica, prlmelro parque, se for aceita, por isonomla, pode'"
tode e qualquer entldade fllantroplca
encargo de utlllza-lo para

o

possibilidada de obter,

a

que receba um bem pUblico com

sua. flnalldadea

segundo perigo ~

aer eatendlda a

0

0

Inatltuclonals.

de proporcionar

a iniciativa privada a

custa da inabilidade empresarial destas institu¢eS,

enormes lucros com a utiliZBQAOde bans publicos valiosfssimos, atraves do
entabulamento de contratos que, burlando os principios da licitac;ao publics,
permitam

0

pagamento de valores simb6licos em comparac;ao ao valor do bern.
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E, aparentemente,

e exatamente isso que acabou acontecendo

no presente caso, sanao vejamos:
A1gum tempo ap6s a lavra do referido Parecer Jurldico,

0

Instituto Paranaense dos Cagos foi procurado por empresarios do ramo de
eventos a com eles entabulou contralO de locaCjio por urn longo perrodo de 20

anos,

no qual conata

a conatrutjio

de salio

de eventoa

equlparnento8 para fins comerclala dal loeaterlaa,

e outros

qU8i.~ Inclusive,

88

pa••••.• m a tar dlrelto de preferincla na aqulalqio do Im6vel.
Verific8-ss,

portanto.

que,

de

uma

loca~o

para

estacionamento, objeto da analise do Parecer da PGE, a situat;8o evoluiu, em
poucos meses, para um 'neg6cio vultoso, visando um grande empreendimento
comercial, de grandes cifras e de duvidosa contrapartida para a Institui~o (R$
27.000.00 - vinte e sete mil reais), quando comparado ao valor do bem (R$
30.000.000,00 - trinta milhoes de reais),.

Verifica-se, portanto, que 0 valor da Ioca¢o corresponde
0.09% do valor do bern, quando

e

a

cediOo na doutrina economlca que uma

locac;ao,para ser considerada rentAvel, deve corresponder, no minimo, a 0,6 %
do valor do im6vel (lndice de correQ8oda caderneta de poupance).
ExpUcando

de

outra

aproximadamente 100 anos para que

0

fonna:

Serao

necesSarios

Instltuto receba, em alugueres.

0

e

que este valor seja

Ainda que sa considere a edifica~o

que as empresas

correspondente ao valor do im6vel, quando 0 normal
alcan~do entre 10 e 15 anos.

Iocatarias pretendem construir e ainda que 0 custo de construcao seja eQuiv8Jente
aquele estlpulado por seus empresarios (visto que estes nao estarao sujeitos a
qualquer des controles tipicos da Administraoa,o Publica), 0 retorno sera muito
inferior ao considerado razoavel, quanto comparado ao valor do bern.
, PI'8\IO MllmIUio <:Om baBe no valor atribuldo 60 Im6vel pela Prefeltura Municipal de Curltlba para eteito de cobraTMtB de
IT8I.
'
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o

valor que receeera

0

Instltuto Paranaense de Cagos

m6diCO que sena muito mals vantajoso para a Adrninist,a~o

it

ta~

Publica e para

0

pr6prlo Instituto a criaQAo de urna rubrics orc;arnentllria especfflca. uma vez que
os beneficiMoS podemo ser atendidos no ediffclo central do IPC, tarnbern doado
pelo Poder Publico Estadual.
Ou seja: por todos os prismas que sa veja a questAo,

e

indfcios de que 0 neg6cio nao
AdministraoAo

vantajoso

e,

Publica. Ao oontrarlo,

ha

para 0 IPC. muito menos para a

sim, um excelente

neg6clo

para os

empresarios locatarios.
Alem disso,

0

a

podera causar serias maculas
Parana, urna vez que

0

empreendlmento

comercial, objeto da locacao,

imagem institucional do IPC e do EstaCio do

ramo de "eventos" abrange

um "sem numero" de

possibilidades de utiIJZBc;aOdo espaco.

E importante
pensamento jurrdico, que
ConcordAncia

mencionar, ate para dimensionar

a

referido Paracar foi al~do

0

0

alcance deste-1

condioao de Ato de

do Estado do Parana com a questionavel

loca~o

do im6vel, ;

conforme esta plenamente demonstrado no Reglstro R2, da Matrfcula 71 .404, do
SO Csrt6rio de Registro de Im6veis da Capital.
Entretanto,

conforme

versrnos a segulr, 0 Parecer Juridico

men cion ado e urna opiniao restrita de seus signatarios, que nao corresponde
vontade do Estado do Parana,

0

qual, atravss de SUBScompetentes

a\

instAncias,

jamals anulu com referida transposic;8o de flnalidades, sanao vejamos:
Visando referendar legislativamente a nova loca~o,
paranaense
Coordenadoria

de

Cagos,
de

atraves

PatrimOnio

administrativo, no qual, citando
de aproximadamente

0

do

de

sau

Estado,

Interventor,
dando

!nicio

redigiu
ao

,!

0

Instituto

peti~o

a

procedlmento

Parecer Juridico mencionado, prop6e a reversao

.

12.000 metros quadrados da area originatmente doada,. em

troca da retirada do teor contido no paragrafo unico da Lei 9.383/1990,

a qual
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dava

destinac;ao

certa

ao im6vel,

qual

seja:

consnucao

de sua

sede

e

desenvolvimento das atividades do IPC.

o Processo

Administratlvo, com

0

apoto de membros do POder

Legislativo Estadual, teve a sua evoluc;ao e acabou redundando em Projeto de Lei
de iniciativa do PoderExecutivo,

0

qual aceitou a manutenQAo da doa~o

area menor e a reversao de uma area com aproximadamente

de urna

12.000 metros

quad rados , mantendo, contudo, a destlnac;ao certa, nos moldes da lei Estadual
anterior.
Durante 0 Processo Legislativo, 0 Projeto de lei origina' sofreu
substitutivogeral,

e passou a prever

seguinte:

0

Artigo ~ ·"a fra~o remanescente de 74,57% correspondente a

36.089,60 mz, permanecera

aoea« em

sera utilizada exclusivamente

Instala¢es

para

favor do Instituto Paranaense dos Cegos e

0

desenvofvimento

de a¢es,

atividades

e

que beneficiem 0 reterido Instituto. "

o referido substitutivo
aJegaoAo de que a altera~o

abria a possibilidade do irn6vel ser utilizado peta

inlciativa prlvada, atentando contra
da Constitui¢o

foi VET ADO pelo Poder Executivo, sob a

0

espirito das exce¢es

a

previstas no artlgo 1

Estadual.
Logo em seguida, 0 Poder Executivo enviou novo Projeto de

Lei, dando, novarnente, urna destina~o

carta ao im6vel, nos seguintes termos:

-Art. ? A fracAo remsnescente de 74,57%, correspondente a
36.089,60 m2 permanecerS doada em favor do Instituto Paransense de Cegos,
ficando grsvsds com clau5ula de inaJienabilidade.
Paragrafo (mico. 0 imavel de que trata 0 caput deste artigo

sera utillzado. 9xclusivamente,

no desenvolvimento

das atlvldades do Instituto

Paranaense de Cegos. revenendo ao patrJm6nlo do Estsdo caso Ihe seja dada
destinar;Bo diversa. "
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Estabeleceu ainda, referido Projeto de Lei, outro encargo ao
IPC:
"Art. ~

I»

0 Instituto Paranaense de Cegos tera prazo maximo

um ano para efetuar a regulariza~o

cartorisl

inclulndo a desmembramento da area, retomando

ae titularidade
0 bem

do im6vel doado,

eo patrimdnio do Estado

em caso de descumprimento do ora prev/sto ."

o novo

Projeto de Lei foi aprovado integralmente palo Poder

Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo Paranaense, transformando-se

na

lei Estadua117.871, de 19 de dezembro de 2013.
Considerando
jamais

houve

autoriza~o

todo

des

Paranaense de Cegos transferisse
tal fate seria urn claro atentado

0

exposto, fica absolutamente

poderes
0

constituidos

que

para

claro que
0

Instituto

im6vel para a iniciatlva pnvada, ate porque

a Constitui~o

Federal e Estadual.

Entretanto. ao recebermos uma c6pia atualizada da matrlcula

182.273 verificamos que
Constitui~s

0

IPC, em total descumprimento

Federal e Estadual, DEU EM LOCACAo

a Lei Estadual e
0

as

im6vel doado pelo

Estado do ParanQ em favor de CRIACAO E EVENTOS LTDA - ME e eWB
BRASIL EVENTOS. PUBLICIDADE,

PROMOCOES

E PARTICIPACOES

LTDA

palo prazo de 20 anos. e pior, aaaegurou 0 dlrelto de preferltncla na aqulalqio

do Im6vel aos loca~rlo8.

Nao fosse suficiente

0 descumprimento

Instituto Paranaense de Cegos tambem descumpriu

0

deste

encargo,

0

encargo prevlato no

Artigo:fJ da lei estaduaI17.871/2013, uma vet que possula

0

prazo de

urn ana

para efetuar a regularizac;Ao cartorlal da titularidada do im6vel doado, sob pena de
retornar

0

bem ao patrim6nio do Estado em caso de descumprimento.

A reguiariza~o cartorial ocorreu em 05 de junho de 2015. au
• seja: mais de 5 mesas ap6s 0 termino do prazo exigido pela Lei Estadual,
publicada em 20 de dezembro de 2013.
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Vernica-se. portanto, que a destinac;ao do im6val esta sando
violantamante descumprida pelo InstitUto Paranaanse de Cagos,
repassou"A iniciativa pnvada, am total afronta a lei e
Federal a. por tal motivo,
que exp6e

0

0

a constitU~o

0

qual

~~dua'

0

.9

barn dava ser relntegrado ao patrim6nro pubhco. els

Estado do Parana e seus dirigentes a toda sorte de critieas e de

demandas judiciais, caso sa mantenham omissos a tal quesmo.
Logo, ao se utilizar 0 Im6vel para finalidade habitacional,
havera

0

justo ressarcimento pela transmissao do im6vel, mas dentro das

possibilidades financelrasdos

ocupantes. sendo que 0 valor arrecadado sera

utilizado no custaio de outros empreendimentos habltacionais da COHAPAR,
cnando um cicio virtuoso de reinvestlmanto habitaclonal, beneficiando um numero
muito maior de famflias.
Por tudo

0

que fol exposto, encaminhamos 0 presente

expediente a essa Procuradoria Geral do Estado, para as devidas providilncias
legals, afim de que 0 irn6vel seja reintegrado ao patrimonio do Estado do Parana,
e, posteriormente, ap6s a davida autoriza~o
Executivo, seja repassado

a

dos Pooeres Legislativo e

COHAPAR, para que

0

mesmo seja utilizado em

programas habftacionals, uma vaz, que, por qualquer &n9ulo que se visualize a
questAo. quar seja pela questao social (numera de pessoas atendidas). quer saja
.palo retorno financeiro ao Poder Publico. nao hasombra de duvidas quanto

a

melhor destinac;aoque se pode dar ao im6vel.

Atenciosamente,

L
Presidente da COHAPAR
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