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PARECER CEE/CP N.º 02/2021  APROVADO EM: 19/03/21 LHO

CONSELHO PLENO

INTERESSADA: COORDENAÇÃO DE  ESTRUTURA  E  FUNCIONAMENTO  DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Solicitação de convalidação da Resolução n.º 3.523/2018, de 30/07/2018,
em atendimento ao Parecer CEE/CP n.º 03/2020, de 01/06/2020.

RELATORAS: MARLI  REGINA FERNANDES  DA SILVA,  NAURA NANCI  MUNIZ
SANTOS,  OZÉLIA DE FÁTIMA NESI  LAVINA,  SANDRA TERESINHA DA SILVA E
TAÍS MARIA MENDES

EMENTA: Solicitação de convalidação de ato Secretarial. Determinação
à SEED para instituir Comissão de Verificação Especial. 

I - RELATÓRIO

Pelo  Protocolado  em  epígrafe,  a  Coordenação  de  Estrutura  e

Funcionamento,  do  Departamento  de  Legislação  Escolar,  da  Diretoria  de

Planejamento e Gestão Escolar, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte

(CEF/DLE/DPGE/SEED)  solicitou  a  convalidação  da  Resolução  n.º  3523/2018,  de

30/07/2018, consoante o Parecer CEE/CP n.º 03/2020, de 01/06/2020, que tratou da

convalidação de atos regulatórios da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte,

emitidos  em  desacordo  com  o  Parecer  n.º  CEE/CP  n.º  11/2017  e  pelo  Parecer

CEE/CP n.º 02/2018.

A CEF/SEED relata que, pela Resolução n.º 3.523/2018, de 30/07/2018,

realizou a cessação voluntária e definitiva da oferta do Ensino Fundamental (6.º ao 9.º

ano) no Colégio Agrícola Estadual do Noroeste – Ensino Fundamental e Médio, do

município de Diamante do Norte e jurisdicionado ao Núcleo Regional de Educação de

Loanda, “contrariando ao determinado por este CEE/PR, visto que havia o Parecer n.º
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02/2018, solicitando que os assuntos pertinentes aos atos regulatórios de instituições

de ensino da rede estadual de ensino, dependiam de manifestação deste CEE/PR

para posterior emissão de resolução.”

A justificativa daquele setor cinge-se ao fato de que “o ensino citado não

estava  em funcionamento  desde  o  ano  de  2007  e  constava  na  VLE como curso

vencido”, e que “a DLE/CEF/SEED solicitou manifestação da instituição de ensino se

havia interesse em dar continuidade ao curso para regularização dos atos e a direção

protocolou o pedido de cessação definitiva” (Sic).

Considerando  que  esta  matéria  foi  objeto  do  Parecer  CEE/CP  n.º

03/2020,  de  01/06/2020,  após  análise,  discussão  e  proposição  da  Comissão  de

Estudos  para  a  Atualização  da  Deliberação  CEE/CP  n.º  03/2013,  instituída  pela

Portaria n.º 11/2019-CEE/PR, o Conselho Pleno decidiu reportar-se à Comissão para

que novamente se manifestasse sobre o assunto.

Em  01  e  05/03/2021,  a  Comissão  reuniu-se,  de  forma  remota,  para

analisar e propor encaminhamento sobre o objeto em pauta, o que se faz por meio

deste Parecer. 

II – MÉRITO

Trata-se de solicitação encaminhada pela CEF/SEED para convalidação

de  ato  Resolutório  exarado  sem  manifestação  prévia  deste  Colegiado,  conforme

determinado pelo Parecer CEE/CP n.º 03/2020. 

Para  dirimir  sobre  a  pretensão  de  convalidação,  é  indispensável

contextualização dos procedimentos para a emissão da Resolução. 

Os procedimentos para a solicitação de atos regulatórios da Educação

Básica no Sistema Estadual de Ensino do Paraná foram instituídos pela Deliberação

CEE/CP n.º 03/2013. Porém, fundamentado no art. 91 dessa Deliberação, o CEE/PR

delegou  atribuições  à  SEED  acerca  de  alguns  atos  regulatórios,  por  meio  de
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Pareceres  exarados  pelo  Colegiado  Pleno,  dos  quais  destacam-se  os  Pareceres

CEE/CP n.º 11/2017, n.º 02/2018 e n.º 01/2020.

A protocolização de demandas administrativas no âmbito do Governo do

Estado  do  Paraná  é  definida  pelo  Decreto  n.º  9.928/2014,  de  23/01/2014.  Nesse

documento,  o  Governador  do  Estado  do  Paraná  instituiu  o  Sistema  Integrado  de

Documentos de forma eletrônica (digital), denominado e-Protocolo, que “abrange os

órgãos do Poder Executivo Estadual, não sendo permitida a implantação de sistemas

paralelos  para  controle  de  documentos  protocolados  e  não  protocolados,  e  de

arquivamento” (art. 2º).

Posto  esse  comando  Governamental,  tem-se  que  a  regularidade  da

tramitação de atos regulatórios no Sistema Estadual de Ensino do Paraná efetiva-se a

partir da data do Protocolo Geral.

Por meio do e-Protocolo n.º 15.899.738-0 foram analisadas solicitações

de atos regulatórios de instituições que integram o Sistema Estadual de Ensino do

Paraná,  as  quais  culminaram  na  edição  de  Resoluções  que  conferiram  os  atos

pretendidos, contudo, sem a manifestação do CEE/PR, exigida na Deliberação n.º

03/13  –  CEE/PR,  e  sem  que  essa  atribuição  estivesse  delegada  à  SEED  pelos

Pareceres CEE/CP n.º 11/2017, n.º 02/2018 e n.º 01/2020.

Assim, para que os atos emitidos e relacionados naquele protocolado

fossem regularizados, foi necessário realizar suas convalidações, o que se fez para a

quase totalidade deles pelo Parecer CEE/CP n. 03/2020, de 01/06/20,  excetuando

três,  que  tiveram  encaminhamento  específico,  como  se  evidencia  no  Voto  desse

Parecer:

Face  ao  exposto,  somos  favoráveis  à  convalidação  dos  atos  da
Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte  relacionados  no
quadro que consta do Mérito deste Parecer, ficando, em consequência,
regularizados  aqueles  pertinentes  aos  períodos  previstos  nas
Resoluções  Secretariais  arroladas,  bem  como  regularizada  a
documentação escolar expedida.

A SEED deverá:
a) acompanhar o desenvolvimento do protocolado n.º 15.713.592-
9  e  tomar  as  providências  quanto  às  decisões  relacionadas  à
Resolução SEED n.º 609/2019, que concedeu o Credenciamento para
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a oferta da Educação Básica e a Autorização de Funcionamento para o
Ensino Fundamental  e  Médio  para o  Colégio  Ética Ibiporã – Ensino
Fundamental e Médio, município de Ibiporã;
b) encaminhar, especificamente, e com justificativa, o pedido de
convalidação  da  Resolução  n.º  3.523/2018,  de  30/07/2018,  que
concedeu a cessação voluntária e definitiva do Ensino Fundamental do
Colégio  Agrícola  Estadual  do  Noroeste  –  Educação  Profissional,
município de Diamante do Norte; (Sem grifo no original)
c) encaminhar, especificamente, e com justificativa, o pedido de
convalidação  da  Resolução  n.º  5.858/2018,  de  08/01/2018,  que
autorizou o funcionamento da Especialização Técnica de Nível Médio
em Saúde do Idoso, no Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da
Rocha Neto, município de Paranavaí.
A SEED  deverá,  também,  se  abster  dos  procedimentos  irregulares
analisados neste Parecer, para que não comprometa a regularidade do
funcionamento  do  Sistema  Estadual  de  Ensino,  sob  pena  dos
servidores  envolvidos  ficarem  sujeitos  a  processo  administrativo
disciplinar previsto no Art. 279, Incisos 6.º e 14, e Art. 285, Inciso 21, e
Art. 286 do Estatuto do Servidor Público do Paraná (Lei Estadual n.º
6.174/1970).
Encaminhe-se  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da
Educação e do Esporte para ciência e providências.

Este protocolado decorre da determinação posta na alínea “b” acima. A

CEF/SEED justifica que, na ocasião da emissão do ato regulatório da cessação da

oferta  do  Ensino  Fundamental  (6.º  ao  9.º  ano)  do  Colégio  Agrícola  Estadual  do

Noroeste, não colheu manifestação prévia deste Colegiado, porque a “cessação do

Ensino Fundamental (anos finais) [...] se deu em decorrência de que o ensino citado

não estava em funcionamento desde o ano de 2007 e constava na VLE como curso

vencido”.

Informa, também, que “a DLE/CEF solicitou manifestação da instituição

de ensino se havia interesse em dar continuidade ao curso para regularização dos

atos e direção protocolou o pedido de cessação definitiva.”

Sobre a competência deste Colegiado na emissão de atos regulatórios

de  funcionamento,  é  indispensável  resgatar  as  disposições  da  Lei  Estadual  n.º

4.978/1964, a qual instituiu o Sistema Estadual de Ensino do Paraná:

Art.  74.  Ao Conselho Estadual  de Educação,  para  cumprimento das
atribuições que lhe são conferidas por esta Lei e pela Lei Federal nº.
4.024, de 1961, compete:
(...)
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p) fixar normas para autorização de funcionamento e reconhecimento
de estabelecimentos de ensino primário e médio sujeitos à legislação
estadual;

Neste sentido, este Colegiado editou a Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR,

que estabeleceu: 

Art.  9º  Ao  Conselho  Estadual  de  Educação,  em  processos  de
regulação, são atribuídas as seguintes funções:
(...)
V  –  emitir  parecer  conclusivo  sobre  pedido  constante  em processo
recebido,  encaminhá-lo  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  para
emissão do respectivo Ato Secretarial;
(...)
Art. 50. Após parecer favorável do CEE/PR, o titular da Secretaria de
Estado da Educação expedirá o ato de reconhecimento de curso ou
programa ou de sua renovação.
(...)
Art. 91. O Conselho Estadual de Educação poderá delegar à SEED/PR
a  emissão  de  atos  regulatórios  constantes  da  presente  norma,  por
deliberação de seu Conselho Pleno, sempre que julgar necessário e em
benefício da melhor eficácia do Sistema Estadual de Ensino.

Como se lê, o CEE/PR tem competência regulatória no Sistema Estadual

de  Ensino  do  Paraná  e  é  deste  órgão  Colegiado  a  atribuição  de  análise  e

manifestação prévia  para emissão de ato regulatório,  que se efetivará mediante a

edição do ato secretarial resolutório.

Mais recentemente, o CEE/PR, pelos Pareceres CEE/CP n.º 11/2017, n.º

02/2018 e n.º 01/2020, delegou atribuições para a emissão de alguns atos regulatórios

à SEED. Entretanto, essas atribuições não se estenderam sobre o ato regulatório da

cessação voluntária e definitiva da oferta do Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano) no

Colégio Agrícola Estadual do Noroeste – Ensino Fundamental e Médio, do município

de  Diamante  do  Norte,  visto  que  se  trata  de  oferta  educacional  no  campo,  cuja

cessação,  desde  o  ano  de  2014,  tem  disposição  específica  na  Lei  Federal  n.º

9.394/1996 (LDB):
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Art.  28.  Na  oferta  de  educação  básica  para  a  população  rural,  os
sistemas  de  ensino  promoverão  as  adaptações  necessárias  à  sua
adequação  às  peculiaridades  da  vida  rural  e  de  cada  região,
especialmente:
(...)
Parágrafo  único.   O fechamento  de  escolas  do campo,  indígenas e
quilombolas  será  precedido  de manifestação  do  órgão  normativo  do
respectivo  sistema  de  ensino,  que  considerará  a  justificativa
apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do
impacto  da  ação  e  a  manifestação  da  comunidade  escolar.
(Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014)

Dessa  feita,  houve  irregularidade  na  emissão  da  Resolução  n.º

3.523/2018, de 30/07/2018, que realizou a cessação voluntária e definitiva da oferta

do Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano) no Colégio Agrícola Estadual do Noroeste –

Ensino Fundamental e Médio, do município de Diamante do Norte, por não ter havido

parecer prévio do CEE/PR. Ademais, uma vez que a resolução emitida é de 2018, há

indícios de que a cessação dessa oferta no campo não tenha seguido as exigências

na LDB.

Para além da emissão do ato regulatório  de cessação de curso sem

manifestação prévia do CEE/PR, há indícios de que a instituição de ensino funcionou

irregularmente no Sistema Estadual de Ensino do Paraná após  29/11/2010,  porque

não mais possuía ato regulatório para a oferta do Ensino Fundamental a partir  de

então, não solicitou a renovação do reconhecimento para a continuidade da oferta,

tampouco solicitou a cessação dessa etapa de ensino.  

Em afronta à normatização do Sistema Estadual de Ensino do Paraná,

sobretudo o que dispõe a Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR, de forma desidiosa, a

instituição  de  ensino  abandonou  o  ato  regulatório  e  somente  após  iniciativa  da

CEF/SEED,  passados  aproximadamente  8  (oito)  anos  do  vencimento  de  seu

reconhecimento, é que foi cessada definitivamente a oferta do Ensino Fundamental.

Sobre o tema, a Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR dispõe:

Art.  48.  O  pedido  de  renovação  de  reconhecimento  de  curso  ou
programa  deve ser protocolado com pelo menos cento e oitenta
dias antes de expirar o prazo de seu reconhecimento. [Sem grifos
no original]
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(...)
Art. 65. Uma instituição de ensino é considerada irregular quando:

I  –  os  atos  legais  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,
necessários ao seu funcionamento, não tenham sido concedidos;
II – os atos legais estejam expirados e não tenham sido solicitadas suas
renovações;
(...)

Atente-se  que  os  autos  não  demonstram  se  houve  oferta  do  Curso

durante o período em que o ato estava vencido, e se, por conta disso, há alunos que

foram afetados por este funcionamento irregular.  Esse é aspecto importante a ser

verificado, porque, havendo alunos que estudaram em período com ato regulatório

vencido, há necessidade de regularização.

Em síntese, há indícios nos autos de que a cessação da oferta do Ensino

Fundamental  (6º  ao  9º  ano)  no  campo eventualmente  não tenha  contemplado  as

exigências postas no Parágrafo único do art. 28 da LDB e que a instituição de ensino

abandonou o ato regulatório que reconheceu a oferta do Ensino Fundamental,  em

descumprimento da Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR 

Por conseguinte, é necessária a apuração desses fatos antes que se

decida  sobre  a  convalidação  da  Resolução  n.º  3.523/2018  pleiteada  neste

protocolado.

III – VOTO DAS RELATORAS

Face ao exposto,  para que se proceda a análise da  convalidação da

Resolução n.º 3.523/2018, de 30/07/2018, de cessação voluntária e definitiva da oferta

do Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano) no Colégio Agrícola Estadual do Noroeste –

Ensino Fundamental e Médio, do município de Diamante do Norte, a SEED deverá

primeiramente instituir Comissão de Verificação Especial, nos termos dos Arts. 64 e 65

da Deliberação n.º 03/13 – CEE/PR, para:

a) apurar e manifestar-se sobre as condições de cessação da oferta

dessa  etapa  educacional,  incluindo  o  protocolado  que  culminou  na  edição  da
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Resolução  n.º  3.523/2018,  em  30/07/2018,  e  informar  se  foram  realizados  os

procedimentos de cessação em conformidade com o Parágrafo Único do Art. 28 da

LDB;

b) identificar se houve oferta do Ensino Fundamental para além de

29/11/2010, por meio da análise da documentação educacional do período, apontando

se houve alunos afetados por essa oferta irregular;

c) encerrando os trabalhos, encaminhar os autos a este Conselho

para análise e manifestação acerca da convalidação da Resolução n.º 3.523/2018, de

30/07/2018.

Encaminhe-se cópia deste Parecer à Secretaria de Estado da Educação

e do Esporte para ciência e providências.

É o Parecer.

 

Relatores:

Marli Regina Fernandes da Silva

Naura Nanci Muniz Santos

Ozélia de Fátima Nesi Lavina 

Sandra Teresinha da Silva

Taís Maria Mendes
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DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O Conselho Pleno aprova o voto dos Relatores por unanimidade.

Sala Pe. José de Anchieta, 19 de março de 2021.

Maria das Graças Figueiredo Saad
Presidente do CEE/PR
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