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PARECER CEE/CP Nº 06/21 APROVADO EM 16/07/21 

CONSELHO PLENO 

INTERESSADOS: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO OESTE DO PARANÁ 
LTDA., EVA TEREZINHA BITTENCOURT, STONEY RUBENS 
OLIVEIRA ACIOLY E TÂNIA APARECIDA DA SILVA PORTO. 

 

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU. 

ASSUNTO: Recurso em face das sanções cominadas na Resolução Secretarial n.º 
1.385/2021, de 29/03/2021, fundadas no Processo de  Sindicância Autos 
n.º 01/2019 e no Parecer n.º 49/21 – CEE/CEMEP, de 25/02/21, interposto 
pelo Centro de Educação Profissional do Oeste do Paraná Ltda. 
Representado por seus sócios Eva Terezinha Bittencourt, Stoney Rubens 
Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto. 

 

 RELATORES: OZÉLIA DE FÁTIMA NESI LAVINA e JACIR BOMBONATO MACHADO. 

EMENTA: Recurso interposto contra decisão secretarial 
decorrente de processo de sindicância. Competência do titular da 
SEED.  
 
 

I – RELATÓRIO 
 
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte/Diretoria de 

Planejamento e Gestão Escolar/Departamento de Legislação Escolar/DLE/Dpge/Seed, 
encaminhou este expediente por meio do qual o Centro de Educação Profissional do 
Oeste do Paraná Ltda., mantenedora do Centro de Educação Profissional de Foz do 
Iguaçu ,representado por seus sócios Eva Terezinha Bittencourt, Stoney Rubens Oliveira 
Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto, por suas representantes legais Carolina Colusso 
Nogueira dos Santos, OAB/PR 78.329, e Eliana Maria Colusso, OAB/PR 20.788, 
apresentaram recurso contra as sanções cominadas na Resolução Secretarial n.º 
1.385/2021, de 29/03/2021, as quais estão fundadas na apuração realizada no Processo 
de Sindicância, Autos n.º 01/2019 e no Parecer n.º 49/21 – CEE/CEMEP, de 25/02/2021. 

 
A Resolução Secretarial n.º 1385/2021-GS/SEED, de 29/03/2021, 

nos termos sumulados, aplicou ao Centro de Educação Profissional de Foz do Iguaçu a 
sanção de cessação compulsória e definitiva das atividades escolares e cassação de atos 
outorgados, além de sanção aos representantes legais da instiuição de ensino, nos 
termos estabelecidos na Deliberação n.º 03/2013 – CEE/PR, a saber: 
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O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual n.º 6.174, de 16 de novembro de 
1970, com fundamento na Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na 
Deliberação CEE/PR n.º 03, de 4 de outubro de 2013, e no Parecer n.º 49/2021 
– CEE/CEMEP, de 25 de fevereiro de 2021, do Conselho Estadual de Educação 
do Paraná, e considerando o contido no protocolado n.º 15.873.011-1,  

RESOLVE: 
Art. 1.º Aplicar ao Centro de Educação Profissional de Foz do Iguaçu, que 
oferta Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Município de Foz do 
Iguaçu, mantido pela empresa Centro de Educação Profissional e Pós 
Graduação do Oeste do Paraná Ltda., CNPJ n.º 06.186.346/0001-02, a sanção 
de cessação compulsória e definitiva das atividades escolares e cassação de 
atos outorgados, com fundamento no art. 75, inciso I, alínea “f” da Deliberação 
n.º 03/2013, exarada pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná – 
CEE/PR.  
Art. 2.º Revogar as Resoluções que renovaram o reconhecimento dos cursos 
Técnicos em Saúde Bucal e Prótese Dentária, a que reconheceu o Curso 
Técnico em Podologia, e a que renovou o Credenciamento da instituição de 
ensino para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a partir 
da data da publicação desta Resolução, ficando extinto o Centro de Educação 
Profissional de Foz do Iguaçu.  
Art. 3.º Aplicar a Stoney Rubens Oliveira Acioly, RG n.º 3.961.111-2 - SSP/PR, 
CPF n.º 587.244.609-82, na qualidade de representante legal e Diretor 
Financeiro da empresa Centro de Educação Profissional e Pós Graduação do 
Oeste do Paraná Ltda., mantenedora do Centro de Educação Profissional de Foz 
do Iguaçu, a sanção de impedimento para o exercício de quaisquer cargos ou 
funções relativos ao ensino em instituição sob a jurisdição do Sistema Estadual 
de Ensino do Paraná, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 75, II, 
alínea “a”, da Deliberação n.º 03/2013 – CEE/PR.  
Art. 4.º Aplicar a Eva Terezinha Bitencourt, RG n.º 2.172.071-2 - SSP/PR, CPF 
n.º 334.807.109-72, na qualidade de representante legal da empresa Centro de 
Educação Profissional e Pós Graduação do Oeste do Paraná Ltda. e Diretora-
Geral do Centro de Educação Profissional de Foz do Iguaçu, a sanção de 
impedimento para o exercício de quaisquer cargos ou funções relativos ao 
ensino em instituição sob a jurisdição do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 75, II, alínea “a”, da Deliberação 
n.º 03/2013 – CEE/PR.  
Art. 5.º Aplicar a Tânia Aparecida da Silva Porto, RG n.º 7. 020.940-3 - 
SSP/PR, CPF n.º 903.376,119-04, na qualidade de representante legal da 
empresa Centro de Educação Profissional e Pós Graduação do Oeste do Paraná 
Ltda. e Diretora Pedagógica do Centro de Educação Profissional de Foz do 
Iguaçu, a sanção de impedimento para o exercício de quaisquer cargos ou 
funções relativos ao ensino em instituição de ensino sob a jurisdição do Sistema 
Estadual de Ensino do Paraná, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 
75, II, alínea “a”, da Deliberação n.º 03/2013 – CEE/PR.  
Art. 6.º Determinar a guarda da documentação escolar no Colégio Estadual 
Jorge Schimmelpfeng – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, situado na 
Rua Pôr do Sol, 1855, Conjunto Libra, Município de Foz do Iguaçu, sendo de sua 
responsabilidade o levantamento e expedição de documentos requeridos pelos 
alunos que comprovadamente concluíram regularmente os cursos ofertados pelo 
Centro de Educação Profissional de Foz do Iguaçu. 
Art. 7.º Determinar à Coordenação de Documentação Escolar da SEED que 
oriente o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu no recolhimento de 
toda documentação escolar e na adoção das medidas indispensáveis à proteção 
dos direitos e interesses dos alunos, salvaguardando a sua autenticidade e 
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integridade, nos termos da Lei, conforme dispõe o art. 83, da Deliberação n.º 
03/2013 – CEE/PR. 
Art. 8.º Determinar à Coordenação de Documentação Escolar e ao 
Departamento de Educação Profissional que adotem os procedimentos 
necessários à integralização dos Cursos para que os alunos concluam os 
estudos em conformidade com a previsão no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos, cotejados com os Relatórios Finais, para regularização da vida escolar 
sem ônus financeiros aos estudantes. 
Art. 9.º Os documentos de conclusão dos cursos expedidos após os 
procedimentos de regularização deverão fazer menção a esta Resolução. 
Art. 10 Encaminhar o protocolado à Coordenação de Estrutura e Funcionamento 
da SEED para as devidas anotações na Vida Legal do Estabelecimento – VLE. 
Art. 11 Cumpra-se e publique-se. 
Curitiba, 29 de março de 2021. 
Renato Feder 
Secretário de Estado da Educação e do Esporte 

 
Em virtude da ausência no rol de documentos encartados pelos 

recorrentes do ato administrativo que gerou o presente recurso,optamos por colacionar 
na íntegra a Resolução Secretarial para melhor direcionar a manifestação.  

 
Constam ainda anexados ao Protocolado n.º 17.608.913-0 e 

Protocolado n.º 17.609.951-8, cópias    de documentos da instituição de ensino em tela 
que, em razão da pertinência, os referidos protocolados foram apensados para 
possibilitar a análise do caso na sua integralidade. 

 

 
II- MÉRITO 
 
 
1. DA TEMPESTIVIDADE 
 
 
O recurso sob análise esta previsto no art. 77 da Deliberação n.º 

03/2013 – CEE/PR, cujo o prazo para recorrer, contados da data da notificação, é de trinta 
dias. 

 
A análise da tempestividade foi realizada pela Assessoria do 

CEE/PR que, nos termos do Despacho n.º 01/2021, constante as fls. 371/372.mov. 25, é 
tempestiva a interposição do presente recurso, posto que a notificação da decisão se deu 
em 07/04/2021 sendo o último dia para apresentação do recurso o dia 07/05/2021.  

  
Em observância ao disposto na Deliberação n.º 03/2013 – CEE/PR, 

da r. decisão foram intimados os advogados dos Recorrentes em 05/04/2021, conforme 
certificado nos autos, fls. 1033ª, portanto, tempestivo o recurso. 
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2. DO CABIMENTO 
 
Trata-se de Recurso interposto pelo Centro de Educação 

Profissional do Oeste do Paraná Ltda., por seus representantes Eva Terezinha 
Bittencourt, Stoney Rubens Oliveira Acioly e Tânia Aparecida da Silva Porto em face 
das sanções cominadas na Resolução Secretarial n.º 1.385/2021, de 29/03/2021, 
fundadas na decisão da Comissão Sindicante que concluiu pela cessação compulsória 
definitiva das atividades escolares da instituição de ensino, mediante cassação dos atos 
regulatórios outorgados, nos termos do art. 75, inciso I, alínea “f” e aos responsáveis pela 
instituição de ensino a aplicação da sanção contida no inciso II, alínea ‘a” pelo prazo de 5 
anos. 

 
A decisão da Comissão foi corroborada no Parecer n.º 49/21 – 

CEE/CEMEP, de 25/02/21, que determinou a Cessação compulsória e definitiva das 
atividades escolares do Centro de Educação Profissional Foz do Iguaçu, município de 
Foz do Iguaçu e Aplicação de sanção prevista na Deliberação n.º 03/2013 – CEE/PR aos 
representantes legais da instituição de ensino. 

 
Inconformados com a decisão, os recorrentes solicitaram por 

intermédio de seus advogados, a revisão da decisão constante na Resolução Secretarial 
n.º 1.385/2021, de 29/03/2021, alegando, em síntese, que todo o procedimento da 
Comissão de Sindicância está eivado de irregularidades e requer, portanto, a nulidade do 
ato administrativo. 

 
Denota-se que os recorrentes insurgem-se contra a Resolução 

Secretarial n.º 1.385/2021, de 29/03/2021, ato expedido pelo titular da Secretaria de 
Estado da Educação e do Esporte que encerrou as atividades do Centro de Educação 
Profissional Foz do Iguaçu, em razão das irregularidades apontadas e constatadas pela 
Comissão de Sindicância, instaurada para esse fim. 

 
O recurso, neste caso, está previsto no art. 77 da Deliberação n.º 

03/2013 – CEE/PR que prevê essa interposição no prazo de trinta dias, a partir do 
recebimento da notificação da SEED, informando da conclusão da sindicância e da 
consequente penalidade aplicada. 

 
O Ato legal que aplica a penalidade sugerida pela Comissão 

sindicante deve ser emanado de autoridade competente para tal, nos termos da §1º do 
art. 75 da Deliberação n.º 03/2013 – CEE/PR: a aplicação de sanções aos responsáveis 
pelas irregularidades será da autoridade competente, em conformidade com a 
legislação vigente.  

 
A autoridade competente para a aplicação da sanção é o 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação e do Esporte e o ato 
administrativo pertinente é a resolução. 
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No âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, o titular da 
SEED detém a competência tanto para a concessão dos atos regulatórios, quanto para 
a cessação compulsória dos atos outorgados, respeitadas as disposições legais para 
esse fim. 

 
No presente caso, a decisão definitiva ocorreu com a publicação 

da Resolução Secretarial n.º 1385/2021, de 29/03/2021, ato administrativo expedido 
pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação e do Esporte, 
autoridade competente para aplicar a sanção prevista na Deliberação n.º 03/2013 – 
CEE/PR. 

 
Desse modo, o presente Recurso deve ser remetido à autoridade 

que, nos termos legais, detém competência para expedir os atos regulatórios e, de igual 
forma, proceder a cassação dos atos outorgados. 

 
 
III – VOTO DOS RELATORES 
 
 
Face ao exposto e considerando que houve análise conclusiva do 

caso apresentado, findado por ato secretarial consolidado, somos pelo 
encaminhamento do presente Recurso ao titular da Secretaria de Estado da Educação 
e do Esporte para, no âmbito de sua competência, dar prosseguimento ao presente 
recurso, posto que tempestivo nos termos da preliminar apontada. 

 
Encaminhe-se à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

para providências. 
 
É o Parecer. 
 

 
Ozélia de Fatima Nesi Lavina    Jacir Bombonato Machado 

Relatora       Relator 
 
 
DECISÃO DO CONSELHO PLENO 
O Conselho Pleno aprova o voto dos Relatores, por unanimidade. 
 

Curitiba, 16 de julho de 2021. 
 
João Carlos Gomes 
Presidente do CEE/PR 

 


