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responsabilidade

do Titular

Para 0 conscntimento

DOCUMENTO

acime

por esta autoridade

apenas

lei deveriio estar atualizada
aditivo.

Documento emitido em 28/04/2016

4. As certidc

5. Publique-se

providencias

e (

legais. Em 06

as recomendacoes

- NJNCC,

AUTORIZO,

nos termos

AO

CESSAO

CONVENIO

N" 3112015.

DE USO

a ser finnado

Estado do Parana, por intermedio
da Agricultura e do Abastecimento
de Laranjeiras

do Sul/PR,

CLAuSULA

visando

prorrogar

0

de Trabalho.

2.

orcarnentaria,

0 exarne da viabilidade

fiscal e de regularidade

responsabilidade

Para 0 conscntimento
oporrunidade.
aditivo.

5. Publique-se

A

0

Parecer

4. As certidoes

5. Publique-se

as recomendacces

N.lNCC,

AUTORIZO,

SECRETARIA

DE ESTADO

e de

protocolado.

exigidas

por
do

a

-

do Relatorio

n'' 6.19112012, a celebracao
CONVENIO
N° 41/2015,

origem

intermedio

da Secretaria

URBANO

AUTORIZO,

com

base

na Informacao

que coneluiu pela legalidade

n°

do objeto

Estadual n° 13.667/2002, a celebracao do 10 TermoAditivo
Tenno de Cooperacao

ao

Tecnica a ser firrnado entre a Casa Civil

de Estado do Desenvolvirnento
da Regiiio Metropolitana

Urbano e

de Curitiba, tendo

Plano de Trabalho em relacao aos servidores designados

-

Casa Civil, pennanecendo

da

ADlTlVO

de Cooperacao. 2. 0 exame da viabilidade tecnica, financeira,
orcamentaria
e fiscal e de responsabilidade
do Titular do
Orgao/Entidadc

AO

solicitantc.

3. Para

0

consentimento

acima

foram levados em consideracao por esta autoridade apenas
as aspectos da couveniencia e oportunidade. 4. A autorizacao

DE CESSAO DE USO
0 Estado do Parana,
per
da Agricultura

pela

inalteradas as Clausulas do Termo

concedida

e do

Municipio de Perole/PR, visando

acima fica condicionada

Trabalho

alterado

a aprovacao

pel as autoridades

do Plano de

competentes,

sob pena

prorrogar

0

prazo de

de inviabilizacao do aditivo. 5. Publique-se e encarninhc-sc
II origem para as providencias legais. Em 06/04116". (Enc.

ate 03 de julho de 20 17 e readequar

0

Plano de

Proc. SEDU, em 06/04/16).

de equipamentos

Trabalho,

2. 0

exame

cedidos.

0

tecnica, financeira.

da viabilidade

orcamemaria, fiscal e de regularidade do tenno aditivo e de
rcsponsabilidade do Titular do Orgao/Entidadc solicitantc, 3.

SECREIARIA

DE ESIADO

Para

13.923.702-1/16

- "I. AUTORlZO,
nos tcrmos da lnformacao n" 098/20161
AT J/SEAP e com fundamento
no art. 162, inciso I

0

conscntimento

por esta autoridade

acima foram levados em considcracao
apenas os aspectos

da convcniencia

e

aditivo.

5. Publique-se

providencias

a

e encarninhe-se

legais. Em 06/04/16".

origem

Lei Estadual

para as

A

(Enc. Proc. SEAB. em

Proccsso

0

de insrrucao

n° 087/2016

Pareeer

do protocol ado,

- AJURISEAB,

Administrative

Prestacao

visando

todos

da

de Estado

"a",

da

- SEAP
apurar

a instaurar

irrcgularidades,

rv do Decreto

do 1° TERMO

COM CLAuSULA

DE

csssxo

em proeedimento

administrative

de

devera

autonorno,

apenas

0

e

AO CONVENIO

rnerito administrative,
sob 0 aspecto da conveniencia
da oportunidade.4.
PUBLIQUE-SE
e ENCAMINHE-SE

Para

N· 19120 IS, a ser

a origem

DE usa

visando a prorrogacao

do prazo de

vigencia por mais 12 (doze) meses e a readequacao do Plano
de Trabalho. 2. 0 exame da viabilidade tecnica. financeira,

0

consentirnento

acirna

para as providencias
Proe. SEAP. em 06/04116).

firrnado entre 0 Estado do Parana, por intermedio da Secrctaria
de Estado da Agricultura e do Abastecimcnto - SEAB, e 0
Municipio de Reserva/PR,

e Contrato

n" 005/20 IS. 2. A apuracao

de Services

ser conduzida

Estadual n06.191/2012,

ADlTIVO

de Services n." 009/2012

Beltronense
do Contrato

assegurando
0 contraditorio
c a ampla dcfesa, consoante
dispoe 0 art. 5°, ineiso LV. da Constituicao
Federal. 3.

nos termos do art. 87, XVlII da Consutuicao

Estadual e/eart. 4°, § I",
a celebracao

VI, alinea

a Secretaria

e da Previdencia

de Prestacao

que

concluiu pela regularidade
do objeto sob os aspectos
de legaJidade
e constitucionalidade,
e atendidas
as
rccomendacocs contidas no Relatorio n" 486i20 16 - NJNCC,
AUTORIZO.

E DA PREYIDENCIA

em tesc, cometidas pcla Socicdade Hospitalar
Ltda. - Hospital Sao Francisco, na execucao

vista dos elementos

considerando

n° 15.608107,

Adminisrracao

06/04116).
- "I.

DAAPMINISTRACAo

c/c art. 157 c/e art. 4", inciso

oponunidade. 4. As certidoes de regularidade exigidas por
lei deverao estar atualizadas no momento da celebracao do

PROCURADORIA
13.690.266-0/15

foi examinado

legais. Em 06/04/16".

(Enc,

GERAI~ DO ESTADO
- "I. REVOGO,

110S

termos

da Informacao

n? 43/2016

da

orcamentaria, fiscal e de regularidade do te'IDO aditivo e de
responsabilidade do 1JUlIar do 6rgiio/Entidade solicitantc. J.
Para 0 consentirnento acirna foram levados em consideracao

Assessoria
Tecnica de Gabincte da Proeuradoria
Geral
do Estado, aprovada
pelo Dcspacho
n" 133/2016 do
Procurador-Geral
do Estado, 0 despacho exarado as tis.

por esta autoridade

235 do protocolado

oportunidade.

apenas os aspectos

4. As certidoes

lei deveriio estar atualizadas
aditivo.

5. Publique-se

providencias

da conveniencia

de regularidade
no momento

e encaminhe-sc

legais. Em 06/04116"-

a

e

exigidas

por

da celebracao

do

otigem

para as

(Enc. Proc. SEAB. em

- "I. A vista dos elementos de instrucao do protocol ado
e eonsiderando
a Parecer n° 092/2016 - AJURISEAB,
AUTORIZO,

nos tcrmos do art, 87. XVlII, da Constiruicao

n." 13.690.266-0,

publicado

na edicao

do Diario Ofieial do Estado n° 9548, de 01/10/2015, que
autorizou a Procuradoria-Geral
do Estado do Parana a
adotar

todas as medidas

propriedade
de Cegos,

06/04116).
13.875.211-9/15

(Ene. Proc, SEAB, em

n° 0465/2016

por parte da SEAB, aJtemr meta visando

fiscal

acrescimo

13.977.022-6/16

para as

como objeto promo ver alteracoes no preiimbulo do Termo e no

allerar

vigencia

do

il origem

e encaminhe-se

e

- SEAB, e

0

por

AJURISEAB

do art. 87, XVlIl,

de Estado

cxigidas

da celebracao

pretendido e nos termos do art. 4·. § I", IV, do Decreto
Estadual 6.191/2012 c/e art. 12, paragrafo unico da Lei

para as

Abastecimento

0

3.

do protocol ado,

do 1° TERMO

COM CLAuSULA
a ser firmado entre

de regularidade
no memento

DO DESENVOLVIMENTO

475/2016 - NJA/CC

e

da celebracao

de instrucao

nos termos

e de

solicitante.

- "I. A vista dos elementos de instrucao do protocolado,
aliado a relevancia da acao administrativa apresentada neste

13.960.230-7/16

3.

Estadual e/c art. 4·, § 1°, IV, do Decreto Estadual

Constituicao

de vigencia

do tenno aditivo

legais. Em 06/04/16".

providencias

(Enc, Proc. SEAB, em

n" 05812016

atendidas

prazo

de

solicitante,

de regularidade

e encaminhe-se

vista dos elementos

de ArapuiiIPR,

do Titular do Orgao/Entidade

- CC, a Sccrctaria

considerando

0

fiscal e de regularidade

a Coordenadoria
- "I.

Municipio

06/04/16).

06/04116).
13.875.425-1115

use

DE

o

aditivo.

0

da conveniencia

no momento

legais. Em 06/04116".

providencias

0

prorrogar

lei deveriio estar atualizadas

acima foram lcvados em consideracao

4. As certidoes

e

so municipio,

oportunidade.

do Plano

do tel1110 aditivo

apenas os aspectos

lei deverao estar atualizadas

DE CESSAO

tecnica. finance ira,

do Titular do Orgao/Entidade

por esta autoridade

prazo

n°
AO

Para 0 consentimento acirna foram levados em consideracao
por csta autoridade apenas os aspectos da convcniencia e

da Secretaria de Esiado
- SEAB, e 0 Municipio

vigencia ate a data de 1710.+/2017, e a readcquacao

CLAuSULA

Estadual

ADITIVO

ulho de 2017 e a rcadequacao
do Plano de
exame da viabilidade tecnica. financeira,

0

responsabilidade

DE
entre

1° TERMO

eracao de meta com acrescirno de equipamentos

.I,

do art. 87, XVIlI,

COM

do

no - SEAB,

c/c a11. 4°, § 1°. IV, do Dccrcto
a cclebracao
do 1° TERMO

da Consuruicao
Estadual
Estadual
n" 6.191/2012.
ADITlVO

19:19:55.

n° 467/2016

do Relatorio

- Edi~ao nO 9672

a ser firmado entre 0 Estado do Parana. por
fa Secretaria de Estado da Agrieultura
e do

•.!.m2re~saOT'cial.pr.gov.br

. _.~~~

COM

I

Para verificar a autenticidade
desta pagina, basta informar
COdigQ Localizador no site do DIO£.

- "1. A vista dos elemento
considerando
0 Parecer
L
atendidas

a celcbracao

Diario Oficial Executivo
N° 9672107/04/20161
pAG. 15

06/04/16).

I 07/Abr!Z016

: art. 4°, § 1°, IV, do Decreto

CERTIFICADO

c60lGO LOCALlZAOOR:
256441516

oportunidade.

13.970.851-2116

5a feira

cabiveis

tendentes

a

do bem imovel doado ao Instituto
matricula

n." 182.273,

Registro de imoveis de Curitiba.
ENCAMfNHE-SE.
Em 06/04/16".

rcversao

da

Paranacnse

da 8" Circunscricao

do

2. PUBLIQUE-SE
e
(Enc. Proc. PGE, em

06/04116).

28620/2016

ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA-GERAL

DO ESTAOO

Aa •••• orIa T6cnica de Gablnete

PROTOCOLOSNfl 13.690.266-0, 13.898.651-9 e 13.898.828~7
INTERESSADO: INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
ASSUNTO: Reverslo de im6vel objeto de doa~lo modal.
INFORMA~AO NV43/2016

Senhor Procurador-Geral,

I. RELATaRIO
nil 13.898.651-9 e nR 13.989.828-7

Tratam os protocolos
de pedldo do Instltuto

Paranaense de Cegos - IPC no sentldo

reconstderacao do Oespacho nR 362/2015 do Procurador-Geral
do Despacho do Governador

do Estado que autorizou

do Estado - PGE a tamar as medidas cabtvels
de doa~lo

de abter

do Estado e

a Procuradoria

para reverter

a

Geral

im6vel objeto

na Lei Estadual nil 9.383, de 24 de setembro

modal, autorizada

de 1990, revogada pela Lei Estadual nil 17.811/2013.

Os
decorreram

no

descumprimento

nR

de encargo

cqrtorlql

0

pretende

Incidente

sabre

que

onde
0

im6vef

0

IPC

que recebeu

des', im~!!.r' e por nlo

t/fulgrl!l,de

revistos

do Parana

acusa

fe,

fe/tQ

de
em
q

do Im611eldentro do DrgiG de um

30 da Lei 11.811/2013) e, asslm, visa impelir

provid~ncias

sejam

de Habitaclo

13.690.266-0,

de IOClclo
dll

IPC

da Companhia

protocolo

sob alega~30

rrqulqrlzqclo
gl!2.Jart.

que

de provoca~ao

COHAPAR,

doa~30,

atos

para reversao do im6vel, objeto

de doa~lo

a PGE a tamar

modal.

ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
AsSHSOria TKnica de Gablnete

Analisado 0 processo admlnistrativo
Patrlm6nio

-

PRP, especializada

da PGE, lavrou-se

!carreta,

a Informa~io

do
nS!

de parte do im6yel pelo ,PC

46/201S-PRP/PGE, segundo a qual a locaclo
pffa terceiros

pela Procuradoria

em tese, descumprlmento

do encarlO previsto no

paragrafo untce do art. 29 da lei Estadual n" 17.871/2013.

Quanto it mora

no cumprlmento

(art.31 da Lei

17.871/2013),

do encargo de regularlza~io

a mencionada informa~lo

da possibllldade

ausencla

de defesa

baseada

a entendeu

nSf 13.690.266 O)
w

a~50 de reverslo,

Inoportuna,

no adimplemento

de culpa necessaria para configurar

Protocolo

cartorlat

em face

substancial

e

a mora (vide fls. 201/230 do

e sugeriu, se concluindo

entre outras provldAncias,

pela proposltura

fosse revogado

da

0 Parecer

n9219/2010-PGE/PRP, favoravel as loca~aes indlcadas a ~poca.
Clente da Informa~lo
Governador

do Estado proferlu

medidas tenshlnteS
rado

de

a

r,vlnlo

nS!46/2015, na data de 01/10/2015,

despacho !utorizando
da proprledade

descumprimento

de

encargo

a

eg~ a

adotar

as

Ipe.

em

do ImOvel doado 10

previsto

na

Lei

0

Estadual

nR

17.871/2013 (vide fl. 235 do Protocolo nil 13.690.266-0).
Retornando
Procurador-GeraJ,
revogou

0

processo it PGE, 0 Oespacho nt 362/2015 do

com amparo

Pareeer

encaminhamento

0

nil

na Informa~Ao

nf

46/2015

-

PGE/PRP,

219/2010 - PGE e, entre outras medidas, determinou

do proeesso a PRP, para ado~lo

0

das medidas judiciais

tendentes ~ reversao do trnevel. (fls. 236/238 do Protocolo nS!13.690.266-0).
Fez-se a notifica~Ao

judicial

do IPC para constltul-Ic

mora.

t

em sintese,

0

relat6rlo

2

que interessa.

em

"

ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Assessorta T6cnica de Gablnete

II. MANIFESTA~Ao

1. Loca~lo,

JURIDICA.

sem desvlo de flnalldade,

nlo

conf1lura

descumprimento

de

reconstderacso,

d.

encarlO em doa~lo modal.
Em sede
novamente submetida
Estado quanto

a

a reverdo

de

pedido

materia

e

PGE para revisao do despacho do Governador

do

do Im6vel doado ao IPC.

Esta Assessorla Tecnica neste momento
expedientes

a

adminlstrativos

e apresenta manlfestacao

faz a analise dos

[urtdlca, na forma a

seguir dellneada.

t

padfico

nos

expedientes

administrativos,

inclusive

Informa~~o n2 46/2015-PRP, que as loca~aes, antlgas e atuals, contratadas
pelo IPC com terceiros foram realizadas ,om inuentia
em especial, por suas Instltui~aes [urldlcas,
Mlnisterio

do Estado do Parana.

Procuradoria

Geral do Estado e

Publico Estadual, bem como com ciencia e autoriza~ao dos seus

6rgaos de gestao.

E, diante

dessa anuencla,

na Informa~~o

PGE/PRP ha a preocupa~ao de eventual responsabilidade

n046/2015-

civil do Estado do

Parana, no caso de ocorrer reverslo judicial do Im6vel ao patrlm6nio

publico

(fls.227 protocolo n2 13.690.266-0).
Oestaca-se que ha uma provocacao,
COHAPAR, no sentldo

de ser adotado

Adminlstra~ao Publica, de que nlo

novo entendimento,

e possly.'

stoaclo modal.

3

mals precisamente

locaclo

da

no Ambito da

de im6vel recebido em

ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA-GERAL
DO EST ADO
Aasesaorla TKnica de Gabinete

Porern,
colacionadas
respeito

as

que

assim

Julgam

nlo

se

escudarem

loca~aes que resultaram

entende.

a aflrmativa

no Interesse do IPC. sendo a renda auferiga
atividades.

lurtsprudenclas

aeima

indicada

dizem

em desvio de finalidlde.

Pensa-se que tal nilo acontece,

sUil

As

E assim fol reconhecldo

as locacOes foram realizadas

revertidiJ

no desenyolvimento

de

no Ambito da PGE e do Ministerio

Publico do Parana.
Neste entendimento,
no paragrafo

unite

do art.

im6vel de que trata

das at/v/dades

automaticamente

00

0

encargo previsto

n2 9383/1990 que asslm dispoe:

1V da lei

este art/go ser6 exclus/vamente

da sede e desenvolvlmento
revertendo

nao se descumpriu

utlllzado

do Instltuto

patr/m6nio

na constru,ao

Paranaense

do fstado

"0

de Cegos,

caso Ihe seja dado

outra dest/na,ao*.
Salvo
descumprimento
locaclo

melhor

de encargo

de imovel

jubo,

e, alerta-se,

com encargo

sua maior

ou

menor

contrata~lo

desvirtua

em

si

a analise

0

~9b(§

0

imovel.

e

nao

causa

de

da ROuibilidade

n80 se afere pelo resultado

Incidenc;a
ou afasta

a loca~lo

de

econ6mico

2U

quando

sua

mas slm

Interesse publico que justificou

a doa~lo

e

recai em desvio de f.nalidade.

2. Leiposterior.

doa,lo com novas disposl,6es sobre enearlGs.

o
autorlzou

a doa~lo

paragrafo

untco

do art.

nQ 9383/2010

que

da area ao IPC trazla como encargo que "0 im6vel de que

trata este artigo ser6 exduslvomente
desenvolvlmento

12 da lei

dos tltlvldodes

utillzodo no eonstru,lJo dtl sede e

do Inst/tuto
4

Portlnoense de Cegos,

.'

ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Asseuorla T6cnica de Gabinete

revertendo

outomaticomente

outro destlna~60."

00

do Estodo coso Ihe sejo dodo

(Destacou-se).
Por sua vez,

9.383/1990,

patrim6nio

tratou

a lei

nil

da reversae amlgavel,

17.871/2013
ao patrimbnio

im6vel doado ao ,PC e fez nova reda~30 pertlnente

revogou

a lei

publico,

n2

de parte do

aos encargos, leia-se:

HArt. 12 ( ... )
Art. 29 A fra~ao remanescente de 74,57",
permanecera doada em favor do Instltuto

.revada

correspondente
a 36.089,60ml,
Paranaense
de Ce,os, flcando

com c"usul, de '"allenabllldade.

Par~8rafo untco. 0 Im6vel de que trata 0 caput deste artlgo ser' utllllldo,
axcluslv,mante,
no desenvolvlm.nto
das
,lIvld,des
do Instltuto
Paran.ense
de Ce,os, revertendo
ao patrlm6nlo do Estado caso Ihe seja
dada destlna~lo dlversa.
Art. 3R 0 'nstltuto

Paranaense
de Ce,o$ te,' prazo m'xlmo de um ano
pa,a .fetuar
a r.,ul,rlz.,lo
cartorla.
da tltularldad.
do Im6vel doado,
Inelulndo 0 desmembramento
da 'rea, retornando
0 bem ao patrlm6nlo
publico do Estado em caso de descumprlmento

do ora pre'llsto.

(... ) (Oestacou-se).

Ressalta-se
sentldo
pela

de atribuir

ao IPC novos encargos

Lei nIl9383/1990,

c:omprometimento

pode

a

direito
0

no

em face da doa~ao Ja promovida
adquirido,

encirg9

a reverslo

nR 17.871/2013,

conslderando

grisinal

que 2-

e, neste caso, ainda

adequada do bem sera em rado

do

deste.
Observa-se

necessaries

ferir

do IPC ~ para com

que resotuve! 0 proprledode,
descumprlmento

que as disposi~Oes da lei

sua forma~30

que a doa~ao ja
e se mantera

reuniu

enquanto

todos

os elementos

observados

previstos

na Lei nil 9383/1990, eis que a revoga~ao desta n80 tem

desfazer

a Droprledade

conferida

que a lei nova venha sobrepor

ao IPC, mediante

0

poder de

doa~30 e nem permite

encargos nao flxados no momento

5

os encargos

da doa~io.

f

'.

ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA-GERAL DO EST ADO
As ••• sorla Teenlca de Gablnete

Nio

h'

que se eonfundlr

a autorlza~io

legislatlva

doa~lo efetivada e concretizada mediante registro de propriedade,

com a

adquirida

por doa~io, no Cart6rio de Reglstro de Im6veis.
Insta
dtsposlcees

da lei

sallentar

que

eventual

nit 17.871/2013,

no que se refere

obriga~lSes do IPC, ao revogar a lei
encargos a serem observados, of ende
Constitui~30
odquirido,

Federal (clausula

nQ 9383/1990,
0

as

das

novas

atrtbulcdes

no sentido

e

de novos

preserito no inc. XXXVI do art. 52 da

petrea),

"0

lei

n60 prejudicor6

0

direito

a ato juridico per/eito".
A doa~io

e ate

[urtdlco perfeito

ser atingido ou modlfieado por manifesta~io
em lei editada

em momento

posterior,

mesmo ato de doaeio a vlncylaclo
em atencio

lnterpretacao

a seguranca

juddica e

A inclusio
n9 17.871/2013
considerando
inalienabllidade

e acabado e que nio pode

unilateral

do Estado, defendldo

sendo indlspensavel

9~orrer

dos eneargos Incldentes sobre 0 im6vel,

ga

boa

fe

objetiva.

expressa de ctausuta de "inalJenabilidadeH

em nada altera,

que independente

no

em termos
de prevido

de efeitos,

na lei

a lei revogada,

expressa em lei especfflca, a

jii esta prevista no art. 17 §12 da lei Federal n2 8.666/93 e

§§ 22 e 42 do art.61r da lei 15.608/20071, ao estabelecerem

os pressupostos

para doa~ao de bem publico.

I Art.

eo. A allen~

de bens da Admlnl~o

PUblicaEstadual subordlna-5e~:

1 - exist~ncJade Interesse pUbtlcodevldamente justlflcado;
D - ~Ia

aval~,

"'sando ~ defln~

do preQ) minimo;

ID - autortza~o leglslatlva para os bens Im6veIs, bem como para bens m6vels quendo envolver alien~o
controle SOCIet6r1o
de economIamlsta e empresa pUblica;

IV - I~
na modalldade de c:onc:on-tnda ou leil30 publico, desde que reallzado par lelloeiro otidal ou
servIdor deslgMdo pela Admlnlstrac;lo.
6
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Ainda,

0

Interesse publico que motivou

Ina/ienabil/dade

do

im6vet,

a

flm

de

dar

"reverslbllldade"

que, do contra rio, seria lnuttl.

a doa~ao implSe a

a

eftcacla

clausula

de

N30 sendo eta considerada

em si encargo, mas dele decorrente.
Por

oportuno,

648/PGE, do Procurador-Geral

observa-se

que

em

~ epoca, reconhecendo

lccacao do im6vel e ressalvando a sua inalienabilidade,

Ofielo

nil

a possibilidade

de

2008,

0

diz:

"Em aten~iJo iJ consulta verbal reolizoda por Vossa Senhorio acerca
do passibilidade
desse tnstttuto Paranaense de Cegos canstrulr e explarar
estactonamento
em parte do «re« recebida como daQ~lJa, por lor~a do Lei
9394, de 24 de setembro de 1990, tenho Q dlur que alud/da Lei permite,
a/~m do eonstru~lJo do sede pr6pria, atos de gutlJo que posslb/litem
0
desenvolvimento
das otlvidades do pr6prlo tnstttuto e, conseqOentemente,
daqueles que dele dependem.
Assim, de.de que nlJo holo de"fts,elto
b d6u.u/o de I"ollenobllldode
grotlodo e reg/Sfrodfl
em CfI,r6rlo,
que a rendo reverts: em favor do
Instltu;~iJa, nos termos do Lei e que, quando lor neussdria
a eonstru~lJo de
proprlos do tnstttuto
niJo hajo impedimenta
contratuat,
informo que 0
tnstttuto Paranaense de Cegos poderd firmar contrato com tercetros para
admtntstrar 0 estactonamento."
(Destacou-se;
h tls.78,
protocolo
nil

13.898.651-9).

Entretanto,
clausula

110, A d~

de Inal/enab//ldade

em pagamento pede

ser

cuidado

deve-se dedlcar

na interpreta~ao

para que nao se fa~a de forma

utllizada pela Admlnlst:ra~o

da

extensiva,

quando motIVada a vantagem ao Interesse

pUblico.

I :ZO, NIlI ~
com encargo devem constar, obrIgatoriamente,
~usula de reverslo, sob pena de nulldade do Mo.
130. NIlI hlp6tese do § 20, case
ctausulad
e

reverslo

e demals ~

0

dona~rIo necesslte oferecer

deVem

ser garantldas par

os enc:argos, 0 prazo de seu cumprlmento e a
0 lm6vel em garantla

de flnandamento,

III

hlpotec.a em segundo grau.

I 4°. No ato de doac;lo prevlsto no §20 deve ser Imposta condt~o definlndo que, cessadas as nlzOes que a
Justlflcaram, os bens devem reverter ao patrim6nlo da pessoa Juridlca doadora, vedada a sua allenao!o pelo
benetld~rIO.
( ...)

7
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considerando que

e uma

IImltadora do dlrelto de propriedade.

no sentido de que a inalienabllidade
auferir

renda do bem que se reverte

justificou

afasta

0

direito

do donatario

em favor do interesse

publico

de
que

a doa~ao ao IPC e seus dependentes.
Quanto

cartorial

nlo

E, caminha-se

da titularidade

a

nova obriga~ao

do IPC fazer

do Im6vel (ja cumprida)

17.871/2013, deve-se ter cautela na pretendo

a re8ulariza~io

imposta no art. 32 da lei

de retomada do im6vel doado

pelo mero fato de ter disso cumprida a fora do prazo legal, tendo em vista
ser obri8a~Ao

pequena,

posterior

a transmissAo

da propriedade

revestida de relevancta ofensiva ao interesse publico que justlficou

o
propositura

n246/2015,

Parecer

de a~ao de reversse

eventual descumprimento

III.

tambem

judicial

pondera

do imovet,

e n30

a doa~ao.

como

fragll

sob argumento

a
de

do prazo previsto no art. 311Lei nQ 11.871/2013.

EFEITOS

LlMITADOS

DA

REVOGA~AO

DO

PARECER

N1219/2010
Ressalta-se
219/2010-PRP/PGE, outras

que

a

despeito

manlfesta~aes

da

jurfdicas

revoga~ao
foram

do

Parecer

proferidas

e se

mant6m atuals, porque, no caso, a revoga~io nlo lhes retira a legitimidade
eflcacla,

como 0 Ofieio

n2648/2008-

PGE e manifesta~io

e

do Ministerio

Publico do Estado do Parana [fls, 78, 126 a 130, respeetivamente,

do mesmo

protocolo).
Diante deste contexto,
atribuir

ao !PC deseumprlmento

nlo

se vislumbra

como adequado

do eneargo legal pertlnente

imovel.
8

a

doa~io

do

~~------------------------------------------------=-----------------------------
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IV. CONCLUsAo.
Considerando

os argumentos

expostos:

a. PropiSe-se 0 acolhlmento

do pedido de reconsideracio

do IPC e, em consequencta,
a~ao de reversao
firmar

contrato

Aprovada

Civil,

Governador
que ficario

Curitiba,

nQ 13.898.651-

e 13.898.828-7).
informa~io,

a

encaminhamento
Casa

de

de modo que ele possa, flnalmente,

de loca~30 (protocolos

9, 13.944.555-4
b.

pelo nao ajuizamento

recomenda-se

dos expedientes

para

analise

do Estado,

e

admlnlstrativos

decido

po is autorizou

sem efeito.

04 de abril de 2016.

Procuradora

do Estado

Assessora Tecnica de Gabinete

9

o

do

a

Senhor

provid~ncias
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Gabi"ete do Procurador-Geral

Protocolo n° 13.690.266-0, 13.898.651-9 e 13.898.828-7
Despacho no 133/20 16-PGE

I.

Aprovo a tnformacao no 4312016-A TJ/PGE, da Javra
da Procuradora do Estado Lilian Dldone (alomeno,
em 09 (nove) laudas;

II.

Encaminhe-se

a Casa Civil.

Curitiba, 04 de abril de 2016
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