
PROCESSO N.° 1956/12                                PROTOCOLO N.º 5.674.156-9

PARECER CEE/CP N.° 04/12                                               APROVADO EM 09/11/12

COLEGIADO PLENO

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
                            
MUNICÍPIO: CURITIBA

ASSUNTO: Irregularidade/nulidade dos atos de constituição da Comissão que procedeu 
Verificação  Especial  no  Centro  de  Educação  Profissional  Tui-Ná  System 
Massage.

            
RELATORES: MARÍLIA PINHEIRO MACHADO DE SOUZA E DOMENICO COSTELLA

I – RELATÓRIO

1. Histórico

Pelo  ofício  n.º  368/2012  –  PJEduc,  de  29/08/12,  a  Promotoria  de 
Justiça de Proteção à Educação no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba,  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  solicita  manifestação  deste 
Colegiado “a respeito das alegações de irregularidade/nulidade dos atos de constituição 
da Comissão de Verificação Especial designada no protocolo nº 5.673.900-9 (relativo ao 
Centro de Educação Profissional Tui-Ná System Massage)”.

Pelo  documento  de  fls.  03  a  13,  os  denunciantes  apontam 
irregularidades no funcionamento da instituição de ensino em tela e questionam os atos 
exarados  pela  Comissão  de  Verificação  Especial  designada  para,  in  loco,  relatar  as 
condições de funcionamento da instituição, e que o contido no Relatório da Comissão 
teria induzido a erro este Colegiado na ocasião da análise do protocolado n.º 5.673.900-9 
e que culminou no Parecer nº 198/11, conforme voto da relatora à época:

(...)
Após  visita  in  loco,  a  Comissão  designada  para  tanto  emitiu  relatório  e  atestou  serem 
improcedentes todos os itens apontados pelo denunciante.
(...)
II – VOTO DA RELATORA
Diante  do  exposto,  esta  Relatora  entende  que  não  há  evidências  sobre  as  denúncias 
apontadas por Nei Camargo de Sousa, haja vista que essas foram afastadas pela comissão 
de verificação especial.
(...)

Destaque-se,  os  denunciantes  informam  que  a  presidente  da 
Comissão de Verificação,  Sra.  AMÁBILE GUIDOLIN ROCHA,  é “mãe do coordenador 
pedagógico  da escola […], ALEX GUIDOLIN ROCHA [...]”.
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2. No Mérito

Trata-se de denúncia de irregularidade de funcionamento do Centro 
de Educação Profissional Tui-Ná System Massage, do município de Curitiba, trazida pelo 
Ministério Público do Paraná e que fora levada a esse órgão público por três ex-alunos da 
instituição de ensino.

O  Processo  nº  74/11  foi  protocolado  neste  Colegiado  por  Nei 
Camargo de Sousa e carreou denúncia de funcionamento irregular do referido Centro.

Após  visita  in  loco,  a  Comissão  designada  pelo  NRE de  Curitiba, 
órgão  que  tem  jurisdição  sobre  a  instituição,  emitiu  relatório  e  atestou  serem 
improcedentes todos os itens apontados pelo denunciante.

Resgate-se que a solicitação de comissão para verificação fora feita 
pela  Presidência  deste  CEE e,  em  seguida,  o  expediente  fora  recebido  no  NRE  de 
Curitiba.  A  formação  de  comissão  de  verificação  especial  está  normatizada  na 
Deliberação nº 02/10 – CEE/PR, que dispõe:

Art. 7.º A verificação pode ser:
(...)
IV – especial.
(...)
§  4.º  A  verificação  especial é  a  que  se  destina  a  apurar  denúncia  de 
irregularidades no funcionamento de instituição de ensino ou de cursos por ela 
ofertados, a instruir processo de cessação de atividades ou ainda apurar situações 
referentes a processo em tramitação no Sistema Estadual de Ensino. (Grifei)

Art.  8.º Compete  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação definir  a  forma  de 
designação das comissões de verificação. (Grifei)

§ 1.º A comissão de verificação será composta por, no mínimo, 3 (três) membros, 
sendo  2  (dois)  professores  e  1  (um)  profissional  com  formação  específica  na 
modalidade de ensino em averiguação.

§ 2.º  Não poderá integrar à comissão de verificação: (Grifei)
(...)
c) pessoas que tenham vínculo de parentesco com membros da mantenedora 
ou do quadro técnico-administrativo da instituição. (Grifei)

Art. 9.º Cabe à comissão de verificação constatar, no plano da documentação e dos 
requisitos e especificações materiais, as condições de funcionamento da instituição 
de ensino e dos cursos ou programas em oferta ou a serem ofertados, de acordo 
com as exigências para os atos regulatórios previstos nesta Deliberação e demais 
normas  pertinentes,  apresentando  relatório  circunstanciado  e  laudo  técnico  da 
vistoria realizada.
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Como  se  lê,  a  normatização  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do 
Paraná  dispõe  que  os  procedimentos  de  supervisão  para  posterior  emissão  de  ato 
regulatório é da SEED. Em respeito à competência da SEED, é que este Colegiado após 
analisar os autos da denúncia contidos no Processo nº 74/11, sobretudo com fundamento 
no  relatório  de  verificação  elaborado  pela  Comissão,  exarou  o  Parecer  CEE/CEB nº 
198/11, em 07/04/11, e concluiu “que  não há evidências sobre as denúncias apontadas 
por  Nei  Camargo de Sousa,  haja  vista  que essas foram afastadas pela  comissão de 
verificação especial”.

Ocorre que a denúncia contida neste expediente põe em dúvida as 
informações  técnicas  contidas  no  relatório  de  verificação  exarado  pela  Comissão 
especialmente designada para esse fim e que foi o estofo técnico que subsidiou a decisão 
contida no Parecer CEE/CEB nº 198/11. Caso sejam confirmadas as afirmações feitas 
pelos  denunciantes  neste  expediente  o  desdobramento  sobre  as  irregularidades  de 
funcionamento  do  Centro  de  Educação  Profissional Tui-Ná  System  Massage,  do 
município de Curitiba, poderão culminar com sanções previstas na Deliberação n.º 02/10-
CEE/PR.

Diante da gravidade dessa nova denúncia, é indispensável formação 
de nova Comissão de Verificação Especial, conforme o artigo 59 da Deliberação nº 02/10-
CEE/PR:

Seção III -  Da Apuração e das Sanções

(...)
Art.  59.  A  apuração  de  irregularidades  no  funcionamento  de  instituições  de 
educação básica ou dos cursos por ela ofertados, ou em oferta, será realizada por 
comissão especial, designada pelo Secretário de Estado da Educação ou chefia do 
órgão competente da SEED.

§ 1.º A comissão de que trata o  caput será constituída por 3 (três) membros, no 
mínimo, entre os quais um professor integrante do Quadro Próprio do Magistério, 
que deverá, obrigatoriamente, ter a mesma ou maior graduação funcional que o 
investigado, quando este for servidor público.

§ 2.º A comissão deve apresentar, dentro do prazo fixado no ato de designação, 
relatório circunstanciado sobre os fatos ao órgão competente do Sistema e propor, 
quando for o caso,  a instauração de procedimento administrativo de sindicância, 
que vise a aplicação de sanções previstas na legislação e nas normas em vigor.

Confirmadas  as  novas  denúncias,  seria  indispensável  processo 
administrativo disciplinar para apurar se houve ato lesivo ao interesse e à administração 
no exercício das funções de servidor público.

3



PROCESSO N.° 1956/12

II – VOTO DOS RELATORES

Diante  do  exposto,  é  indispensável  a  anulação  do  Relatório  da 
Comissão  de  Verificação  nomeada  pelo  Ato  Administrativo  n.º  0719/10,  do  NRE  de 
Curitiba e também a formação de nova Comissão de Verificação Especial constituída por 
outros membros para, com a máxima urgência, apurar as condições de funcionamento 
do Centro de Educação Profissional Tui-Ná System Massage, do município de Curitiba.

Encaminhe-se  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  para 
providências.  Após  concluídos  os  trabalhos,  solicitamos  o  envio  do  relatório  da  nova 
Comissão Especial para este Colegiado, com a máxima urgência. 

Encaminhe-se cópia deste Parecer ao Ministério Público do Estado 
do Paraná, em atendimento ao ofício nº 368/2012 – PJEduc, de 29/08/12.

É o Parecer.

DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno aprova o Voto dos Relatores por unanimidade.

                                       Curitiba, 09 de novembro de 2012.

Oscar Alves
Presidente do CEE
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