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PARECER CEE/BICAMERAL N.º  49/21   APROVADO EM 12/05/21

CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO:  COLÉGIO  EVANGELIUM  –  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Pedido de cessação simultânea e definitiva da instituição de ensino. 

RELATORA: FABIANA CRISTINA DE CAMPOS

EMENTA:  Cessação  voluntária e  definitiva  da  instituição  de
ensino. Parecer favorável. Determinações à Seed/PR.

I – RELATÓRIO

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte  (Seed),  por
meio do Despacho de 07/11/19, fl.  31, encaminhou a este Conselho  Estadual  de
Educação (CEE) os  expedientes protocolados no NRE de Curitiba, de interesse do
Colégio Evangelium – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, município de
Curitiba,  pelo  qual  solicitou  a cessação  simultânea  e  definitiva  da  instituição  de
ensino.

 O Parecer CEE/CEIF/CEMEP n.º 68/2018, de 19/04/2018, tratou
dos Autos n.° 01/2017, de Sindicância, e anexo, da instituição de ensino em tela. 
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Foram anexados ao protocolado n.° 15.035.649-0,  de 30/01/18,
que  trata  da  cessação  simultânea  e  definitiva  da  instituição  de  ensino os
protocolados:  n.° 14.134.845-0, de 21/06/16, sobre a renovação da autorização para
oferta da Educação Infantil; n.° 14.134.854-0, de 21/06/16, a respeito da renovação
do reconhecimento do Ensino Fundamental; e  n.° 14.136.470-7, de 22/06/16, sobre
o  reconhecimento  do  Ensino  Médio  e  n.°  14.625.987-1,  18/05/17,  que  trata  da
renovação do credenciamento da instituição de ensino,  para a oferta da Educação
Básica.

Conforme  a  Vida  Legal  do  Estabelecimento  de  Ensino,  os
documentos regulatórios dos cursos ocorreram por meio dos seguintes Atos:

1. Educação Infantil 

a)  Autorização  para Funcionamento:  Resolução  Secretarial  n.°
2279/03, de 01/08/03, de 01/01/03 a 31/12/05;

b)  Renovação  de  autorização  para  funcionamento:  Resolução
Secretarial n.° 5481/08, de 26/11/2008, de 01/01/06 a 31/12/09;

c)  Renovação  de  autorização  para Funcionamento:  Resolução
Secretarial n.° 1464/10, de 19/04/10, de 01/01/10 a 31/12/12.

2. Ensino Fundamental:

 Anos Iniciais 8A

a)  Autorização  para funcionamento:  Resolução  Secretarial  n.°
4255/13, de 18/12/03, de 01/01/04 a 31/12/07; 

b)  Reconhecimento:  Resolução  Secretarial  n.°  4613/12,
26/07/12, de 01/01/09 a 31/12/13;

c) Cessação Definitiva:  Resolução Secretarial  n.° 3374/15, de
20/10/15, de 09/11/15 a XXX.
 

 Anos Iniciais 9A

a)  Autorização  para funcionamento:  Resolução  Secretarial  n.°
4621/08, de 09/10/08, de 01/01/07 a 31/12/11; 
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b)  Renovação  de autorização  para funcionamento:  Resolução
Secretarial n.° 1134/12, de 15/02/12, de 01/01/12 a 31/12/16.

   Anos Finais

a)  autorização  para funcionamento:  Resolução  Secretarial  n.°
1236, de 08/04/09, de 01/01/09 a 31/12/10; 

b) reconhecimento: Resolução Secretarial n.° 4613, de 26/07/12 ,
de 01/01/09 a 31/12/13.

4. Ensino Médio:

a)  autorização  para funcionamento:  Resolução  Secretarial  n.°
5152/13, de 11/11/13, de 09/12/13 a 09/12/15.

4. Credenciamento

Credenciamento  da  instituição  de  ensino  para  a  oferta  da
Educação Básica:  Resolução Secretarial  n.° 5521/11,  de 05/12/11,  de  02/02/12  a
02/02/17.

Os processos foram convertidos em Diligência à Seed/PR, em
08/11/18, e retornaram a este Conselho em 07/11/19.

II – MÉRITO

Trata-se  do  pedido  de  cessação simultânea  e  definitiva  da
instituição de ensino. 

Cabe retomar  que o Parecer  CEE/CEIF/CEMEP n.º  68/18,  de
19/04/18,  que  tratou dos Autos n.°  01/2017,  de Sindicância,  e anexo,  do  Colégio
Evangelium, sugeriu o arquivamento do  processo de Sindicância e recomendou a
desanexação dos processos a respeito dos pedidos de atos regulatórios, bem como
a  continuidade  da  tramitação  das  pretensões  e  a  constituição  de  Comissão  de
Verificação em cada protocolado de ato regulatório.
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          Em face da competência da Seed/PR, à época, os protocolados
foram convertidos em Diligências em 08/11/18, para a renovação do credenciamento
da instituição de ensino, para a oferta da Educação Básica, e para a renovação da
autorização da Educação Infantil, mediante o atendimento por parte da instituição de
ensino de juntada de documentos. Após o retorno da referida Diligência em 07/11/19,
sem atendimento ao contido nas fls. 26 e 27, do protocolado n.° 15.035.649-0,  os
autos  foram  remetidos  à  Assessoria  Jurídica  deste  Conselho  para  análise  e
manifestação, a qual exarou a Informação n.° 40/20 – AJ/CEE/PR, de 23/11/20, com
o seguinte teor:

                                  […]

  RELATÓRIO

À  fl.  03,  no  documento  de  10/01/2018  do  Protocolado  de  30/01/2018,
Cleverson Cavaleiro dos Santos, representante legal da Pessoa Jurídica de
Direito  Privado  Editora  Compromisso  Ltda.  –  EPP,  CNPJ  n.º
07.575.276/0001-47,  estabelecida  em  Curitiba,  mantenedora  do  Colégio
Evangelium – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, de Curitiba,
juntamente  com  seu  advogado  Luciano  Borges  dos  Santos,  OAB/PR  n.º
62.905, com procuração nos autos (fl. 04), solicita “CESSAÇÃO DEFINITIVA
DA INSTITUIÇÃO perante o Sistema Estadual de Ensino, e ainda que seja
regularizada  vida  escolar  dos  mais  de  400  alunos  (...)  por  meio  de
convalidação dos atos escolares realizados até fim de 2017.”
Pelo Despacho de 30/01/2018, fl. 05, o Núcleo Regional de Educação (NRE)
de  Curitiba  encaminha  este  expediente  à  Coordenação  de  Estrutura  e
Funcionamento  do  Departamento  de  Legislação  Escolar  da  Secretaria  de
Estado  da  Educação  e  do  Esporte  (CEF/DLE/SEED)  e  solicita  “que  o
documento encaminhado,  seja  anexado aos Autos 001/2017,  referente  ao
processo de sindicância, da Instituição de Ensino acima citada”.
Pela  Informação  Técnica,  de  04/07/2018,  fls.  06  a  13,  a  CEF/DLE/SEED
informa:
- pelo Parecer CEE/CEIF/CEMEP n.º 68/2018, de 19/04/2018, o Conselho
Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR) decidiu pelo arquivamento do
Processo  de  Sindicância  no  Colégio  Evangelium  e  recomendou  a
desanexação  dos  Protocolados  que  versam  sobre  pedido  de  atos
regulatórios, a continuidade da tramitação das pretensões e a constituição de
Comissão de Verificação em cada protocolado de ato regulatório;
-  o ato  regulatório para a oferta da Educação Infantil  está vencido desde
31/12/2012, o ato regulatório para a oferta do Ensino Fundamental (5.ª a 8.ª
série) está vencido desde 31/12/2013, e o ato regulatório para a oferta do
Ensino fundamental (1.º a 5.º ano) também vencido desde 31/12/2016;
-  oferta  do  Ensino  Fundamental  (6.º  ao  9.º  ano)  sem ato  regulatório  de
reconhecimento  e  sem  ato  da  transposição  do  ato  regulatório  do
reconhecimento da oferta do Ensino Fundamental do 5.ª a 8.ª série, exigida
no  Parecer  n.º  353/2006  e  407/2011,  ambos  do  CEE/PR e  Instrução  n.º
8/2011 – SUED/SEED, de 04/07/2011;
- a oferta do Ensino Médio estava autorizada até 09/12/2015;
- a Instituição de Ensino informou que não mais ofertou o Ensino Médio a
partir  de  2014,  mas  não  encaminhou  solicitação  de  ato  regulatório  de
Cessação do Curso;
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-  as  solicitações  de  atos  regulatórios  não  foram  analisadas  porque  a
Instituição  de  Ensino  não  apresentou  Laudo  da  Vigilância  Sanitária  e  o
Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  cujos  documentos  são
exigidos na Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR;
-  o  NRE de  Curitiba  informou  à  Comissão  de  Sindicância  que  além das
irregularidades supracitadas a Instituição de Ensino apresentava condições
inadequadas  de  instalações  físicas,  acervo  bibliográfico  e  equipamentos
insuficientes para os atos escolares, e funcionários sem formação;
- a Instituição de Ensino continuou a oferta da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental em desacordo com os artigos 63 e 64 da Deliberação n.º 03/13;
- a Comissão de Sindicância, após verificação in loco, constatou que o corpo
docente  possuía  habilitação  adequada,  que  os  recursos  humanos  e
tecnológicos  eram  adequados  à  Proposta  Pedagógica,  assim  como  as
instalações físicas, e que a biblioteca era adequada e o acervo era suficiente;
- os Relatórios Finais estão arquivados na Coordenação de Documentação
Escolar (CDE/SEED) e aguardam a regularização dos atos escolares para
validação;
- por decisão judicial, o Colégio esteve sobre intervenção administrativa, cujo
Juízo nomeou Alessandra Guimarães Savulski para a gestão de direção e da
administração  escolar,  bem  como  foi  determinado  o  afastamento  do
representante legal da Mantenedora, Cleverson Cavaleiro dos Santos, e ele
foi impedido de praticar atos jurídicos sobre as atividades da empresa;
- havia ação de despejo do locatário do imóvel, onde funcionava a Instituição
de Ensino, e por sentença judicial foi determinada a desocupação do prédio
no prazo de 10 (dez) dias após o último dia letivo de 2017. Essa medida foi
efetivada;
-  após  a  instauração  do  Processo  de  Sindicância  foram  apresentados  o
Laudo da Vigilância Sanitária e o Certificado do Corpo de Bombeiros, ocasião
em que a análise das solicitações regulatórias estavam suspensas (art. 67, §
2.º da Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR);
- a interventora comunicou ao NRE de Curitiba que o imóvel onde funcionava
o Colégio seria entregue no dia 22/12/2017 e que o NRE deveria providenciar
o recolhimento da documentação escolar dos alunos. Esses procedimentos
foram efetivados e a documentação está sob a guarda do NRE de Curitiba;
-  os  procuradores  do  representante  legal  da  Mantenedora  solicitaram  a
cessação  definitiva  do  Colégio  após  o  encerramento  das  atividades
escolares;
- as verificações determinadas no Parecer CEIF/CEMEP n.º 68/18 não foram
efetivadas devido ao encerramento das atividades escolares;
- é necessária a regularização da vida escolar dos alunos afetados e para
isso  deverá  ser  considerado  que  as  cargas  horárias  dos  cursos  foram
integralizadas conforme Matriz aprovada e que os Relatórios Finais estão de
acordo com as orientações da CDE/SEED.
À fl. 14 foi acostada a Resolução n.º 2.400/2018 – GS/SEED, de 24/05/2018,
na qual o Secretária de Estado da Educação determinou o arquivamento dos
Autos  da Sindicância  e  a  desanexação dos  protocolados das  solicitações
regulatórias para a continuidade da tramitação das pretensões. 
Pela  Informação  Jurídica  n.º  30/2018,  de  29/06/2018,  fls.  15  e  16,  a
Assessoria Jurídica do CEE/PR corroborou a decisão de arquivamento do
Processo de Sindicância.
No  Despacho  de  16/07/2018,  fl.  17,  solicitou  o  encaminhamento  do
protocolado de solicitação de cessação voluntária e definitiva ao CEE/PR.
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Pela  Informação  Jurídica  n.º  35/2018,  de  10/08/2018,  fls.  20  a  24,  a
Assessoria Jurídica do CEE/PR sugeriu que os protocolados de solicitações
regulatórias fossem anexadas e encaminhadas para análise da Assessoria
Técnico  Pedagógica  do  Colegiado,  e  que  o  representante  legal  da
Mantenedora juntasse cópias das determinações judiciais.
Pela  Diligência  de  08/11/2018,  fls.  26  e  27,  a  Relatora  solicitou  o
encaminhamento  dos  autos  para  a  juntada  dos  documentos  judiciais,  de
modo a demonstrar a legitimidade da solicitação da pretensão, e que caberá
à SEED renovar  o  credenciamento da Instituição  de Ensino,  assim como
renovar a autorização da Educação Infantil.
Pelo  Despacho  de  27/11/2018,  fl.  29,  a  CEF/SEED  encaminhou  este
Protocolado  ao NRE de  Curitiba  para  o  cumprimento  da  diligência  acima
referida.
Conforme Despacho de 25/10/2019, fl. 30, o NRE de Curitiba informa que o
protocolado  foi  encaminhado  ao  Procurador  da  representante  legal  da
Mantenedora para anexação dos documentos solicitados na diligência, fls. 26
e 27, e no dia 05/09/2019 foi devolvido ao NRE de Curitiba com a anotação
do Procurador no verso da fl. 29 informando que não representa mais o seu
cliente.
O  NRE  de  Curitiba  informa  que  “não  tem  o  contato  do  Sr.  Cleverson
Cavaleiro dos Santos, representante legal do Colégio Evangelium”.
Pelo  Despacho  de  07/11/2019,  fl.  31,  a  CEF/SEED  reencaminhou  o
Protocolado ao CEE/PR.

Protocolado n.º 14.134.845-0 de 21/06/2016, fl. 01 a 130.

Pelo Ofício n.º  009/2016, de 16/06/2016, fl.  03,  a Diretora Pedagógica do
Colégio  Evangelium  solicitou  “apreciação  ao  pedido  de  Renovação  da
Autorização para oferta da Educação Infantil (...)”.
Consta à fl.  83,  Alvará n.º  1.124.621, expedido em 22/03/2013, no qual a
Prefeitura  Municipal  de  Curitiba  concedeu  licença  para  localização  de
atividades  escolares,  no  endereço  do  Colégio  Evangelium,  à  Editora
Compromisso Ltda. – EPP, Mantenedora da referida Instituição de Ensino.
À fl. 84, foi anexada cópia de notificação, de 30/04/2014, encaminhada pelo
NRE de Curitiba, após reiteradas solicitações para a regularização dos atos
regulatórios,  para  que  o Colégio  Evangelium entregasse  a  documentação
necessária.
À  fl.  85,  em  resposta  à  notificação,  recebida  em  09/05/2014,  a  Diretora
Pedagógica do Colégio Evangelium, solicita dilação do prazo da supracitada
notificação para regularização da vida legal da Instituição de Ensino.
Nesse  documento,  a  Diretora  informa,  em  11/06/2014,  que  a  falta  do
Certificado  do  Corpo  de  Bombeiros  e  o  Laudo  da  Vigilância  Sanitária
requerem prazo “de três a cinco meses para sua consecução”.
Em 30/11/2015, fl. 86, o NRE de Curitiba novamente notificou a Instituição de
Ensino e reiterou a necessidade da entrega dos acima citados, no prazo de
30 (trinta) dias.
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Pelo registro de fl. 87, Cleverson Cavaleiro dos Santos, representante legal
da Mantenedora do Colégio Evangelium, esteve no NRE de Curitiba para
orientações de regularização da vida legal da Instituição de Ensino.
Na Ata de fls. 88 e 89, consta que uma Comissão do NRE de Curitiba visitou
a Instituição de Ensino em 29/03/2016, e na ocasião orientou a Secretária
Escolar  e  o  advogado  Luciano  Mewes,  OAB/PR  n.º  28.408,  sobre  os
procedimentos para a regularização da vida legal da Instituição de Ensino,
sobretudo  sobre  o  reconhecimento  do  Ensino  Médio,  elaboração  de
Relatórios Finais, e da necessidade de que seja elaborada Matriz Curricular
do Ensino  Médio  para  inserção  no  Sistema SAE da  SEED,  haja  vista  a
inexistência desse documento.

Consta dessa Ata que:

- houve oferta do Ensino Médio somente nos anos de 2013 e 2014;
 - a Instituição deveria solicitar autorização para utilização dos aplicativos
oficiais  do  Estado  e,  em  seguida,  solicitar  convalidação  dos  estudos  do
Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano), devido à divergências entre a Matriz
Curricular aprovada e as disciplinas praticados;
-  a  Comissão  orientou  sobre  a  emissão  de  relatórios  finais  e  que  os
documentos  escolares  dos  anos  2012  a  2016  devem  ser  consoantes
proposta pedagógica e legislação educacional;
- foi informado à Comissão que não há Certificado de Bombeiro, nem Alvará
de Funcionamento e nem Laudo da Vigilância Sanitária, atualizados.
Foi anexada Ata de 22/06/2016, fl. 90, de reunião no NRE de Curitiba, com a
presença de técnicas pedagógicas do órgão e representantes do Colégio
Evangelium, para novamente tratar da regularização do funcionamento da
Instituição de Ensino, na qual consta:
-  foi  Protocolada  Matriz  Curricular  do  Ensino  Médio  e  já  foi  aprovada  e
inserida no SAE;- foram protocolados em 21/06/2016 no NRE de Curitiba as
pretensões de Renovação da Autorização para oferta da Educação Infantil
(14.134.845-0),  Renovação  do  Reconhecimento  para  a  oferta  do  Ensino
Fundamental  (14.134.854-0),  e  no  dia  22/06/2016  a  solicitação  de
Reconhecimento do Ensino Médio (14.136.470-7).
Pelo Relatório de fls. 91 a 94, de 09/03/2017, o NRE de Curitiba informa que:
- a oferta da Educação Infantil está com prazo vencido desde 31/12/2012;
- a oferta do Ensino Fundamental (1.º ao 9.º ano) está com prazo vencido
desde 31/12/2013;
- a oferta do Ensino Médio está com prazo vencido desde 09/12/2015;
- o credenciamento para a oferta da Educação Básica foi credenciada até
02/02/2017;
- os protocolados de pretensões regulatórias citados na ata de 22/06/2016 e
reafirmados  neste  Relatório,  apresentam  pendências  de  documentos
exigidos: Certificado de Corpo de bombeiros, Licença Sanitária e Alvará de
Funcionamento;
- a solicitação para a renovação do Credenciamento não foi apresenta no
NRE até a data deste Relatório;
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-  foram  resgatadas  as  notificações  encaminhadas  pelo  NRE  para  a
regularização de funcionamento da Instituição de Ensino;
- considerando que as irregularidades na vida legal da Instituição de ensino
não foram sanadas e fundada no art. 68 da Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR,
a Chefia do NRE de Curitiba solicitou à SEED constituição de sindicância
para fins de cessação compulsória e definitiva do Colégio Evangelium. 
Pelo Despacho de 09/03/2017, fl. 94 (paginação repetida), o NRE de Curitiba
encaminhou os protocolados n.ºs 14.136.70-7, 14.134.854-0 e 14.134.845-0
à CEF/SEED.
Por  sua  vez,  em 10/03/2017,  fl.  95,  a  CEF/SEED reencaminhou  os  três
Protocolados acima mencionados à Assessoria Jurídica da SEED.
Em  seguida,  foram  acostadas  cópias  de  documentos  constantes  de
protocolados que serão analisados a seguir, fls. 96 a 130.
Protocolado n.º 14.134.854-0, de 21/06/2016, fl. 01 a 189
Pelo documento de 21/06/2016,  fl.  03,  a Diretora Pedagógica do Colégio
Evangelium  solicitou  a  “Renovação  do  Reconhecimento  do  Ensino
Fundamental, a Convalidação dos estudos no período de 2012 a 2014, tendo
em vista a oferta de disciplinas para os anos finais do ensino fundamental
que não constam na matriz curricular, implantada no ano de 2012 e inserida
no Sistema SAE”. 
Às fls. 138 a 153 constam cópias dos Relatórios Finais do Período de 2012 a
2014 e a relação das disciplinas ofertadas.
A Matriz  que  deveria  ter  sido  implantada  consta  às  fls.  125.  Contudo,  a
Instituição  de  Ensino  informa  que  no  período  de  2012  a  2015,  ofertou
disciplinas diferentes das previstas (fls. 130 a 134):
-  nos  anos  letivos  de  2012  a  2015,  para  todos  os  Anos  do  Ensino
Fundamental, ofertou “de forma complementar” a disciplina de Informática; 
-  no  ano  letivo  de  2013,  para  o  6.º  e  7.º  Anos do  Ensino  Fundamental,
ofertou as disciplinas de Produção de Textos e a de Desenho Geométrico; 
-  no ano letivo de 2013, para os 6.º  e 7.º  Anos do Ensino Fundamental,
ofertou a disciplina de Produção de Textos; 
- no ano letivo de 2013, para o 8.º Ano do Ensino Fundamental, ofertou a
disciplina de Música, Informática, Produção de Textos, Desenho Geométrico
e Filosofia; 
- nos anos letivos de 2013 a 2015, foi ofertada a disciplina de Filosofia no 8.º
ano do Ensino Fundamental;
-  no  ano  letivo  de  2013,  foram  ofertadas  as  disciplinas de  Música,
Informática, Produção de Textos e Desenho Geométrico para o 9.º ano do
Ensino Fundamental;
- no ano letivo de 2013, para o 8.º Ano do Ensino Fundamental, ofertou a
disciplina de Música, Informática, Produção de Textos, Desenho Geométrico
e Filosofia; 
- de forma desmembrada da disciplina de Ciências, a Instituição de Ensino,
nos anos letivos de 2013 e 2014 para o 9.º Ano, ofertou os conteúdos de
Física,  Química  e  Biologia  Básica,  sem prejuízo  dos  conteúdos  originais
previstos para a disciplina de Ciências;
- no ano letivo de 2014, para o 6.º, 7.º e 8.º Anos do Ensino Fundamental,
ofertou a disciplina de Música dentro da disciplina de Arte e não como Parte
Diversificada, ofertou também, em acréscimo, as disciplinas de Informática e
Produção de Textos; 
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- no ano letivo de 2014, para o 9.º Ano do Ensino Fundamental, ofertou a
disciplina  de  Música  dentro  da  disciplina  de  Arte  e  não  como  Parte
Diversificada, ofertou também, em acréscimo as disciplinas de Filosofia e
Produção de Textos;
- de forma desmembrada da disciplina de Ciências, a Instituição de Ensino,
no  ano  letivo  de  2014  para  o  9.º  Ano,  ofertou  os  conteúdos  de  Física,
Química e Biologia Básica, sem prejuízo dos conteúdos originais previstos
para a disciplina de Ciências;
- no ano letivo de 2015, para o 6.º, 7.º e 8.º Anos do Ensino Fundamental,
ofertou a disciplina de Música dentro da disciplina de Arte e não como Parte
Diversificada, ofertou também, em acréscimo as disciplinas de Informática,
Produção de Textos e Laboratório de Ciências; - no ano letivo de 2015, para
o 9.º Ano do Ensino Fundamental, ofertou a disciplina de Música dentro da
disciplina  de  Arte  e  não  como  Parte  Diversificada.  Ofertou  também,  em
acréscimo  as  disciplinas  de  Filosofia  e  Produção  de  Textos,  e  de  forma
desmembrada da disciplina  de Ciências,  ofertou os conteúdos de Física,
Química e Biologia Básica, sem prejuízo dos conteúdos originais previstos
para a disciplina de Ciências.
Em  seguida,  foram  acostadas  cópias  de  documentos  constantes  de
protocolados que serão analisados a seguir, fls. 154 a 187.
À fl. 188 e 189, pelo Despacho de 16/07/2018, a CEF/SEED encaminhou
este expediente à Superintendência da Educação (SUED/SEED) para que o
enviasse ao CEE/PR.
Protocolado n.º 14.136.470-7, de 22/06/2016, fl. 01 a 84
Pelo documento de 15/06/2016,  fl.  03,  a Diretora Pedagógica do Colégio
Evangelium  solicitou  o  “Reconhecimento  do  Ensino  Médio”  e  a
“Convalidação dos estudos praticados”, haja vista que a Resolução autorizou
a oferta a partir de 09/12/2013, mas o curso iniciou em 06/02/2013.
A Matriz inserida no Sistema SAE consta à fl. 46.
Não  foram  anexados  nos  autos  Relatórios  Finais,  não  há  análise  da
documentação Escolar e nem análise dos estudos ofertados.
No Parecer n.º 68/18, de 19/04/2018, fls. 50 a 71, o Conselho Estadual de 
Educação do Paraná sugeriu o arquivamento do Processo de Sindicância
em curso,  recomendou  a  desanexação  dos  protocolados  de  solicitações
regulatórias e a continuidade dessas pretensões, mediante designação de
comissão  de  verificação  para  cada  um  dos  protocolados  de  solicitação
regulatória.
Em  seguida,  foram  acostadas  cópias  de  documentos  constantes  de
protocolados que serão analisados a seguir, fls. 50 a 83.
À  fl.  84,  pelo  Despacho  de  16/07/2018,  a  CEF/SEED  encaminhou  este
expediente  à  Superintendência  da  Educação  (SUED/SEED)  para  que  o
enviasse ao CEE/PR.
Protocolado n.º 14.625.987-1, de 18/05/2017, fl. 01 a 131
Pelo  documento  de  18/04/2017,  fl.  03,  a  representante  Legal  da Editora
Compromisso Ltda. – EPP, mantenedora do Colégio Evangelium, solicitou a
“Renovação do Credenciamento desta instituição.”
Os documentos que fundam sua pretensão foram anexados às fls. 04 a 64,
dos quais destaque-se:
- fl.  61, Certificado de Vistoria em Estabelecimento emitido pelo Corpo de
Bombeiros, em 21/03/2017, com validade até 29/11/2017;
-  fl.  63,  Licença Sanitária,  emitida pela  Vigilância  Sanitária  da Secretaria
Municipal de Saúde em 24/04/2017, com validade até 24/04/2018.
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- fl. 64, Alvará de Licença para Localização, de 22/03/2013.
Às fls.  66 a 69 foi anexada manifestação da 4.ª Vara Cível de Curitiba –
PROJUDI, na qual o Juízo determinou, de forma liminar, o afastamento de
Cleverson  Cavaleiro  dos  Santos,  representante  legal  da  Mantenedora  do
Colégio Evangelium, “impedindo o seu acesso e movimentação das contas
bancárias, bem como, o registro de quaisquer atos societários ou alterações
contratuais que venha a proceder com a cessão de cotas e/ou nomeação de
administrador. Nomeio como administradora provisória do Colégio a autora
Alessandra Guimarães Savulski (...), diretora geral do Colégio, conferindo-
lhe  poderes  de  gestão  e  administração  visando  a  continuidade  das
atividades do Colégio.”
Constam, às fls. 71 a 79, certidões positivas e negativas de débitos e feitos
judicias  em face  da  Pessoa  Jurídica  Editora  Compromisso  Ltda.  –  EPP,
Mantenedora do Colégio Evangelium e também outras, fls. 80 a 86, em face
de Cleverson Cavaleiro dos Santos, representante da Mantenedora.
Às fls. 87 e 88, consta o Relatório de 06/07/2017, no qual a Comissão do
NRE de Curitiba elenca os documentos anexados, informa sobre a vida legal
da Instituição de Ensino, menciona outros protocolados também do Colégio
Evangelium,  reitera  a  pendência  de documentos necessários  à  análise  e
encaminha  o  expediente  à  CEF/SEED  “para  as  providências”  e
apensamento ao Protocolado n.º 14.136.470-7.
 Pela Informação Técnica, de 14/07/2017, fls. 90 a 96, a CEF/SEED informa:
- a Instituição de Ensino protocolou solicitação de Renovação da Autorização
para  a  oferta  da  Educação  Infantil  em  21/06/2016,  contudo,  o  ato  de
autorização venceu em 31/12/2012;
-  também  o  ato  renovação  do  reconhecimento  para  a  oferta  do  Ensino
Fundamental  (5.ª  a  8.ª  séries)  venceu  em  31/12/2013,  e  somente  em
21/06/2016 é que a Instituição de Ensino solicitou renovação do ato;
-  registre-se  também,  que  a  Instituição  de  Ensino  não  solicitou  a
transposição dos atos regulatórios para a oferto do Ensino Fundamental com
nove anos de duração, e por esse motivo nunca foram transpostos os atos
dessa oferta;
- o reconhecimento da oferta do Ensino Médio foi solicitado em 22/06/2016,
entretanto,  a  autorização  para  o  funcionamento  estava  vencida  desde
09/12/2015;
- a renovação do credenciamento para a oferta da Educação Básica venceu
em 02/02/2017, mas somente foi solicitada nova renovação em 18/05/2017.
Da análise dos autos, considerando que o protocolado n.º 14.136.470-7 e
anexos  estão  na  Assessoria  Jurídica  da  SEED  para  procedimento  de
Processo de Sindicância, a CEF/SEED concluiu que este expediente deve
retornar ao NRE de Curitiba, e em seguida, à Instituição de Ensino para que
aguarde a conclusão dos trabalhos da Sindicância, com fundamento no art.
68, § 2.º da Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR.

II – NO MÉRITO

Neste  expediente  foram  juntados  protocolado  de  solicitação  de  atos
regulatórios  apresentados  pelo  Colégio  Evangelium  –  Educação  Infantil,
Ensino  Fundamental  e  Médio,  de  Curitiba,  os  quais  fazem  alusão  à
Sindicância  instalada  nos  Autos  n.º  001/2017,  instaurada  em face  dessa
Instituição de Ensino.
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A Sindicância foi instaurada no Protocolo n.º 14.533.579-5, de 24/03/2017, o
qual  foi  arquivado  na  SEED  em  29/03/2019.  Esse  Protocolado  não  foi
anexado neste expediente.
Contudo, consta à fl. 14 cópia da Resolução n.º 2.400/2018 – GS/SEED, de
24/05/2018,  na  qual  a  Secretária  de  Estado  da  Educação  determinou  o
arquivamento  do  Processo  de  Sindicância,  que  corroborou  e  acatou  o
entendimento da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental e da
Câmara do Ensino o Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio,  manifestado  no  Parecer  CEE/CEIF/CEMEP  n.º  68/2018,  de
19/04/2018.
Neste sentido, depreende-se que o interessado declina das pretensões das
renovações  dos  atos  regulatórios  para  a  continuidade  da  oferta  de  atos
escolares no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
 Dos Protocolados historiados cabe ao Conselho Estadual de Educação
do  Paraná  (CEE/PR)  analisar  a  pretensão  de  cessação  definitiva  e
voluntária das atividades escolares no Colégio Evangelium – Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, de Curitiba, mantido pela Pessoa
Jurídica  de  Direito  Privado  Editora  Compromisso  Ltda.  –  EPP,  CNPJ  n.º
07.575.276/0001-47,  também  estabelecida  nesta  Capital,  sem  olvidar  as
condições dos atos escolares ofertados. ( sem grifo no original)
Assim sendo, à análise e manifestação do CEE/PR é indispensável resgatar
as  seguintes  irregularidades  de  funcionamento  da  Instituição  e  Ensino,
informadas nos autos:
- atos escolares praticados com regulatórios de funcionamento vencidos;
- oferta do Ensino Fundamental e do Ensino Médio sem reconhecimento dos
Cursos;
- atos escolares ofertados sem as condições exigidas nas Deliberações do
CEE/PR  no  que  tange   às  instalações  físicas,  acervo  bibliográfico,
equipamentos para os atos escolares e a existência de funcionários sem
formação;
- oferta de atos escolares sem possuir o Laudo da Vigilância Sanitária e o
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
- oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em desacordo com os
artigos 63 e 64 da Deliberação n.º 03/13.

Ressalte-se,  também, que os registros dos Relatórios Finais  aguardam a
regularização  dos  atos  escolares  para  a  validação  dos  atos  escolares  e
consequente expedição dos certificados de conclusão dos cursos. 
Dessa  feita,  pari  passu à  análise  e  manifestação  da  pretensão  de
cessação  voluntária  e  definitiva  da  Instituição  de  Ensino  são
imprescindíveis  procedimentos  de  regularização  dos  atos  escolares
praticados para resguardar o direito e a continuidade da vida escolar
dos  alunos  afetados  pelas  irregularidades  de  funcionamento  do
Colégio Evangelium – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio,
de Curitiba. (sem grifo no original)

É a informação.
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Conforme  já  exposto  na  Informação  n.°  40/20  –  AJ/CEE/PR,
23/11/20,  a  instituição  de  ensino  solicitou sua cessação  voluntária  e  definitiva.
Encerrou  as atividades  e entregou o imóvel onde funcionava,  sem a regularização
dos atos  regulatórios,  e  a documentação escolar  está  sob a guarda do NRE de
Curitiba, bem como “os registros dos Relatórios Finais aguardam a regularização dos
atos escolares para a validação dos atos escolares e consequente expedição dos
certificados  de  conclusão  dos  cursos”.  Para  tanto,  “são  imprescindíveis
procedimentos de regularização dos atos escolares”.

Quanto à cessação das atividades escolares, a matéria está 
regulamentada no Capítulo IV, da Deliberação nº 03/13-CEE/PR que estabelece: 

Art.  78. A cessação de atividades é o processo pelo qual é expedido ato
autorizando ou determinando o encerramento das atividades de instituição
de ensino ou de determinado curso ou programa.

Art. 79. A cessação de atividades escolares pode ser: 
I – voluntária, denominada “Cessação Voluntária de Atividades Escolares”; 
II  –  compulsória,  mediante  determinação  da  SEED/PR,  por  meio  de  ato
expresso,  denominado  “Cessação  Compulsória  de  Atividades  Escolares”,
exarado após manifestação do CEE/PR. [...] 

Art.  82.  A  cessação  das  atividades  escolares  pode  ser  gradativa  ou
simultânea, podendo ocorrer de forma temporária ou definitiva. 

Art.  83.  No  caso  de  cessação  definitiva  das  atividades  escolares  de
instituição  de  ensino,  mediante  revogação  de  atos  de  credenciamento,
autorização de funcionamento de curso ou programa e de reconhecimento, a
SEED/PR deverá adotar as seguintes medidas de cautela, para resguardo
de interesses e direitos dos alunos; [...]

II  – proceder ao recolhimento dos arquivos da instituição de ensino,  com
salvaguarda de sua autenticidade e integridade: 

Assim,  tendo  em  vista  que  todos  os  atos  regulatórios  da
instituição de ensino encontram-se expirados  e  há necessidade  de  manifestação
sobre a pretensão de cessação voluntária e definitiva da instituição de ensino, com
procedimentos de regularização dos atos escolares praticados, para resguardar o
direito e a continuidade da vida escolar dos estudantes diante das irregularidades de
funcionamento do Colégio Evangelium,  esta Relatora corrobora com a Assessoria
Jurídica  deste  Conselho,  cabendo,  portanto, neste  ato  a  regularização  de  vida
escolar dos alunos que foram matriculados naquela instituição de ensino e estão em
situação irregular. 
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III – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  cessação  voluntária e
definitiva  das  atividades  escolares,  do  Colégio  Evangelium  –  Educação  Infantil,
Ensino  Fundamental  e  Médio,  município  de  Curitiba,  mantido  pela  Editora
Compromisso Ltda., conforme a Deliberação n.° 03/2013-CEE/PR. 

A Secretaria de Estado e da Educação e do Esporte deverá: 

a) designar instituição de ensino pública credenciada no Sistema
Estadual  de  Ensino  e  que  oferte  os  cursos  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,
reconhecidos, para a guarda da documentação escolar e posterior certificação dos
alunos que comprovadamente cumpriram e possuem os requisitos necessários para
tal; 

b)  zelar  para  que  os  procedimentos  realizados não  gerem
prejuízos aos alunos envolvidos nesta decisão. O processo de regulamentação da
vida  escolar  dos  alunos  não  deverá  acarretar  qualquer  ônus  financeiro  aos
estudantes.

Encaminhamos cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da
Educação  e  do  Esporte,  para  a  expedição  do  ato  de  cessação  definitiva  das
atividades  escolares  e  dos  atos  regulatórios  dos  cursos,  para  consequente
desvinculação do Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 

É o Parecer.

Fabiana Cristina de Campos
         Relatora

DECISÃO DAS CÂMARAS
A Câmara da Educação Infantil  e do Ensino Fundamental e  a Câmara do Ensino
Médio  e  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  aprovam  o  voto  da
Relatora, por unanimidade.

   
  Curitiba,12 de maio de 2021.

João Carlos Gomes
Presidente do CEE/PR
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	- no ano letivo de 2013, foram ofertadas as disciplinas de Música, Informática, Produção de Textos e Desenho Geométrico para o 9.º ano do Ensino Fundamental;
	- no ano letivo de 2013, para o 8.º Ano do Ensino Fundamental, ofertou a disciplina de Música, Informática, Produção de Textos, Desenho Geométrico e Filosofia;
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	Em seguida, foram acostadas cópias de documentos constantes de protocolados que serão analisados a seguir, fls. 154 a 187.
	À fl. 188 e 189, pelo Despacho de 16/07/2018, a CEF/SEED encaminhou este expediente à Superintendência da Educação (SUED/SEED) para que o enviasse ao CEE/PR.
	Protocolado n.º 14.136.470-7, de 22/06/2016, fl. 01 a 84
	Pelo documento de 15/06/2016, fl. 03, a Diretora Pedagógica do Colégio Evangelium solicitou o “Reconhecimento do Ensino Médio” e a “Convalidação dos estudos praticados”, haja vista que a Resolução autorizou a oferta a partir de 09/12/2013, mas o curso iniciou em 06/02/2013.
	A Matriz inserida no Sistema SAE consta à fl. 46.
	Não foram anexados nos autos Relatórios Finais, não há análise da documentação Escolar e nem análise dos estudos ofertados.
	No Parecer n.º 68/18, de 19/04/2018, fls. 50 a 71, o Conselho Estadual de Educação do Paraná sugeriu o arquivamento do Processo de Sindicância em curso, recomendou a desanexação dos protocolados de solicitações regulatórias e a continuidade dessas pretensões, mediante designação de comissão de verificação para cada um dos protocolados de solicitação regulatória.
	Em seguida, foram acostadas cópias de documentos constantes de protocolados que serão analisados a seguir, fls. 50 a 83.
	À fl. 84, pelo Despacho de 16/07/2018, a CEF/SEED encaminhou este expediente à Superintendência da Educação (SUED/SEED) para que o enviasse ao CEE/PR.
	Protocolado n.º 14.625.987-1, de 18/05/2017, fl. 01 a 131
	Pelo documento de 18/04/2017, fl. 03, a representante Legal da Editora Compromisso Ltda. – EPP, mantenedora do Colégio Evangelium, solicitou a “Renovação do Credenciamento desta instituição.”
	Os documentos que fundam sua pretensão foram anexados às fls. 04 a 64, dos quais destaque-se:
	- fl. 61, Certificado de Vistoria em Estabelecimento emitido pelo Corpo de Bombeiros, em 21/03/2017, com validade até 29/11/2017;
	- fl. 63, Licença Sanitária, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde em 24/04/2017, com validade até 24/04/2018.
	- fl. 64, Alvará de Licença para Localização, de 22/03/2013.
	Às fls. 66 a 69 foi anexada manifestação da 4.ª Vara Cível de Curitiba – PROJUDI, na qual o Juízo determinou, de forma liminar, o afastamento de Cleverson Cavaleiro dos Santos, representante legal da Mantenedora do Colégio Evangelium, “impedindo o seu acesso e movimentação das contas bancárias, bem como, o registro de quaisquer atos societários ou alterações contratuais que venha a proceder com a cessão de cotas e/ou nomeação de administrador. Nomeio como administradora provisória do Colégio a autora Alessandra Guimarães Savulski (...), diretora geral do Colégio, conferindo-lhe poderes de gestão e administração visando a continuidade das atividades do Colégio.”
	Constam, às fls. 71 a 79, certidões positivas e negativas de débitos e feitos judicias em face da Pessoa Jurídica Editora Compromisso Ltda. – EPP, Mantenedora do Colégio Evangelium e também outras, fls. 80 a 86, em face de Cleverson Cavaleiro dos Santos, representante da Mantenedora.
	Às fls. 87 e 88, consta o Relatório de 06/07/2017, no qual a Comissão do NRE de Curitiba elenca os documentos anexados, informa sobre a vida legal da Instituição de Ensino, menciona outros protocolados também do Colégio Evangelium, reitera a pendência de documentos necessários à análise e encaminha o expediente à CEF/SEED “para as providências” e apensamento ao Protocolado n.º 14.136.470-7.
	Pela Informação Técnica, de 14/07/2017, fls. 90 a 96, a CEF/SEED informa:
	- a Instituição de Ensino protocolou solicitação de Renovação da Autorização para a oferta da Educação Infantil em 21/06/2016, contudo, o ato de autorização venceu em 31/12/2012;
	- também o ato renovação do reconhecimento para a oferta do Ensino Fundamental (5.ª a 8.ª séries) venceu em 31/12/2013, e somente em 21/06/2016 é que a Instituição de Ensino solicitou renovação do ato;
	- registre-se também, que a Instituição de Ensino não solicitou a transposição dos atos regulatórios para a oferto do Ensino Fundamental com nove anos de duração, e por esse motivo nunca foram transpostos os atos dessa oferta;
	- o reconhecimento da oferta do Ensino Médio foi solicitado em 22/06/2016, entretanto, a autorização para o funcionamento estava vencida desde 09/12/2015;
	- a renovação do credenciamento para a oferta da Educação Básica venceu em 02/02/2017, mas somente foi solicitada nova renovação em 18/05/2017.
	Da análise dos autos, considerando que o protocolado n.º 14.136.470-7 e anexos estão na Assessoria Jurídica da SEED para procedimento de Processo de Sindicância, a CEF/SEED concluiu que este expediente deve retornar ao NRE de Curitiba, e em seguida, à Instituição de Ensino para que aguarde a conclusão dos trabalhos da Sindicância, com fundamento no art. 68, § 2.º da Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR.
	II – NO MÉRITO
	Neste expediente foram juntados protocolado de solicitação de atos regulatórios apresentados pelo Colégio Evangelium – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, de Curitiba, os quais fazem alusão à Sindicância instalada nos Autos n.º 001/2017, instaurada em face dessa Instituição de Ensino.
	A Sindicância foi instaurada no Protocolo n.º 14.533.579-5, de 24/03/2017, o qual foi arquivado na SEED em 29/03/2019. Esse Protocolado não foi anexado neste expediente.
	Contudo, consta à fl. 14 cópia da Resolução n.º 2.400/2018 – GS/SEED, de 24/05/2018, na qual a Secretária de Estado da Educação determinou o arquivamento do Processo de Sindicância, que corroborou e acatou o entendimento da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental e da Câmara do Ensino o Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, manifestado no Parecer CEE/CEIF/CEMEP n.º 68/2018, de 19/04/2018.
	Neste sentido, depreende-se que o interessado declina das pretensões das renovações dos atos regulatórios para a continuidade da oferta de atos escolares no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
	Dos Protocolados historiados cabe ao Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR) analisar a pretensão de cessação definitiva e voluntária das atividades escolares no Colégio Evangelium – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, de Curitiba, mantido pela Pessoa Jurídica de Direito Privado Editora Compromisso Ltda. – EPP, CNPJ n.º 07.575.276/0001-47, também estabelecida nesta Capital, sem olvidar as condições dos atos escolares ofertados. ( sem grifo no original)
	Assim sendo, à análise e manifestação do CEE/PR é indispensável resgatar as seguintes irregularidades de funcionamento da Instituição e Ensino, informadas nos autos:
	- atos escolares praticados com regulatórios de funcionamento vencidos;
	- oferta do Ensino Fundamental e do Ensino Médio sem reconhecimento dos Cursos;
	- atos escolares ofertados sem as condições exigidas nas Deliberações do CEE/PR no que tange às instalações físicas, acervo bibliográfico, equipamentos para os atos escolares e a existência de funcionários sem formação;
	- oferta de atos escolares sem possuir o Laudo da Vigilância Sanitária e o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
	- oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em desacordo com os artigos 63 e 64 da Deliberação n.º 03/13.
	Ressalte-se, também, que os registros dos Relatórios Finais aguardam a regularização dos atos escolares para a validação dos atos escolares e consequente expedição dos certificados de conclusão dos cursos.
	Dessa feita, pari passu à análise e manifestação da pretensão de cessação voluntária e definitiva da Instituição de Ensino são imprescindíveis procedimentos de regularização dos atos escolares praticados para resguardar o direito e a continuidade da vida escolar dos alunos afetados pelas irregularidades de funcionamento do Colégio Evangelium – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, de Curitiba. (sem grifo no original)
	É a informação.



