
PROCESSO Nº 170/16                                   PROTOCOLO Nº 13.242.820-4

PARECER CEE/CEMEP Nº 441/16        APROVADO EM    15/06/16

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

INTERESSADO: COLÉGIO  ESTADUAL  IZOLDA  RIZZATO  LIUTI  –  ENSINO
MÉDIO

MUNICÍPIO: INDIANÓPOLIS

ASSUNTO:  Certificação de conclusão de estudos dos alunos que integraram o
Ensino  Médio  no  ano  de  2015,  quando  a  instituição  de  ensino
estava cessada e funcionou por determinação judicial liminar.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I - RELATÓRIO

1. Histórico

A Secretaria de Estado da Educação, pelo ofício  nº 75/16–
Sued/Seed, de 22/01/16, encaminha a este Conselho o expediente protocolado
no  NRE  de  Cianorte,  em  27/06/14,  de  interesse  do  Colégio  Estadual  Izolda
Rizzato Liuti – Ensino Médio, do município de Indianópolis, para regularização de
vida escolar dos alunos que integraram o Ensino Médio no ano de 2015, quando
a  instituição  de  ensino  estava  cessada  e  funcionou  por  determinação  judicial
liminar (fls. 163 e 168).

A Resolução  Secretarial  nº  6549/14,  de  12/12/14,  cessou
voluntária  e  definitivamente  as  atividades  do  Colégio  Estadual  Izolda  Rizzato
Liuti–  Ensino  Médio,  localizado  na  Rua  Trombetas,  nº  180,  do  município  de
Indianópolis, com encerramento das atividades em 31/12/14. O art. 2º da referida
Resolução  determinou  que  a  documentação  escolar  ficasse  sob  a  guarda  da
Escola Estadual Felisberto Nunes Gonçalves – Ensino Fundamental, situada na
Rua  Majarí,  nº  90,  do  mesmo  município,  sendo  de  sua  responsabilidade  a
expedição da mencionada documentação, quando requerida (fl. 102.a).

Consta Ação Civil  Pública exarada pela Juíza de Direito de
Cianorte  que  defere  a  antecipação  da  tutela,  determinando  a  suspensão  da
Resolução  Secretarial nº  6594/14,  de  12/12/14,  às  folhas  105  a  107  do
protocolado.

A Suspensão de Liminar nº 1391663-5, de 15/06/15, da Vara
da Infância e Juventude da Comarca de Cianorte está apensada  às folhas 119 a
133 do processo.

Os  Relatórios  Finais  da  instituição  de  ensino  foram
apresentados às folhas 140 a 162  do protocolado.
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O  Departamento  de  Legislação  Escolar  (DLE)  apresentou

informação sobre  a  matéria  e encaminhamentos para a regularização de vida
escolar dos alunos do Colégio em pauta (fls. 163 a 166).

A Assessoria  Jurídica  (AJ)  deste  Conselho  expediu
Informação Técnica nº 20/16, manifestando-se sobre os autos (fls. 170 a 174).

2. Mérito

Trata-se de certificação de conclusão de estudos dos alunos
que integraram o Ensino Médio no Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti – Ensino
Médio, município de Indianópolis, no ano de 2015, quando a instituição de ensino
estava cessada e funcionou por determinação judicial liminar.

A Resolução Secretarial nº 6549/14, de 12/12/14, cessou as
atividades do Colégio em pauta, com encerramento em 31/12/14, fundamentada
na precariedade da estrutura física  para o seu regular funcionamento. O art. 2º
da referida  Resolução determinou que a  documentação escolar  ficasse sob a
guarda da Escola Estadual Felisberto Nunes Gonçalves – Ensino Fundamental,
do mesmo município, sendo de sua responsabilidade a expedição da mencionada
documentação (fl. 102.a).

Ainda  que  a  cessação  tenha  ocorrido  de  forma voluntária,
conforme  Resolução Secretarial nº 6549/14, de 12/12/14, a Associação de Pais,
Mestres e Funcionários do Colégio ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado
do  Paraná  e  obteve  a  antecipação  da  tutela,  com  a  suspensão  da  citada
Resolução.  Foram  autorizadas  as  matrículas  e  as  rematrículas  dos  alunos  e
determinado que o Estado cessasse qualquer atividade destinada ao fechamento
do  Colégio,  sob  pena  de  multa  diária  (fls.  105,  106  e  170).  Sendo  que,  em
15/06/15, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná suspendeu a decisão liminar
(fls. 122 e 170).

A  Diretoria  de  Informações  e  Planejamento  –
Diplan/Sude/Seed  informou  que,  para  o  bom  andamento  do  ano  letivo  e
objetivando não prejudicar os alunos, tendo em vista o ano atípico devido à greve,
a Seed decidiu manter o funcionamento do Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti –
Ensino Médio até o final  do ano letivo de 2015. A matéria foi  encaminhada à
CEF/Seed  para  os  procedimentos  previstos  na  legislação,  visando  garantir  a
certificação de estudos aos alunos matriculados no Colégio no ano de 2015 (fls.
133, 134 e 170).

Salienta-se que o encaminhamento da Secretaria de Estado
da Educação para este CEE foi para regularização de vida escolar dos alunos
que  integraram o  Ensino  Médio  no  ano  de  2015,  quando   o  Colégio  estava
cessado e funcionou por determinação judicial liminar, a saber:

(...) a possibilidade da Certificação de conclusão do Ensino Médio dos
alunos  deverá  ser  mediante  regularização  da  vida  escolar  a  ser
determinada pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná, tendo em
vista  que  a  Resolução  que  reconheceu  o  curso  foi  exarada  com
fundamento no Parecer CEE/CEMEP nº 560/14 do Conselho Estadual do
Educação (fl. 166).
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 Cabe  destacar  que  a  Escola  Estadual  Felisberto  Nunes
Gonçalves – Ensino Fundamental obteve autorização para o funcionamento do
Ensino  Médio  pela  Resolução  Secretarial  nº  6550/14,  de  12/12/14,  e  até  a
presente  data  não possui  o  ato  de  reconhecimento.  Assim,  não pode expedir
certificado de conclusão de curso (fls. 175 e 176).

Os autos foram distribuídos para análise e manifestação da
AJ deste Conselho, que emitiu informação a respeito da matéria.  Relatou os fatos
e considerou que a cessação das atividades do Colégio Estadual Izolda Rizzato
Liuti  –  Ensino  Médio  encontra-se  sub  judice.  Assim,  ateve-se  à  questão  da
certificação dos estudos dos alunos que concluíram o Ensino Médio no ano de
2015 (fl. 171):

Sobre  o  assunto,  o  DLE/SEED  se  manifestou  às  folhas  163/166  e
entendeu que a Certificação de conclusão dos alunos deverá ser feita
mediante regularização de vida escolar. Entretanto, esta medida não é a
mais adequada ao presente caso (...).
A regularização de vida escolar está disciplinada na Del. 09/01- CEE/PR,
com  redação  dada  pela  Del.  07/05  –  CEE-PR,  nos  artigos  36  e
seguintes(...)

Ao  que  consta  dos  Autos,  os  alunos  iniciaram o  ano  letivo  de  2015
amparados pela decisão judicial exarada em 20 de janeiro de 2015, que
deferiu a antecipação de tutela (fls. 105/106). Em 15 de junho de 2015, o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deferiu o pedido do Estado do
Paraná e suspendeu a liminar  anteriormente concedida (fls.  119/122).
Essa  decisão  foi  publicada  em  19  de  junho  de  2015  (fls.  123/125).
Todavia, conforme consta do Despacho de fls. 133/134, a SEED decidiu
manter o funcionamento do Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti até o
final do ano letivo de 2015.

Desta forma, verifica-se que não há propriamente uma irregularidade na
vida escolar dos alunos que concluíram o Ensino Médio no ano de 2015
na  instituição  de  ensino  em  questão,  mas  sim  uma  atipicidade  em
relação aos atos regulatórios da instituição de ensino, ora estavam em
vigência em razão da concessão da tutela antecipada ora novamente
revogados por conta da suspensão da decisão liminar (...).

É importante  observar  que  a  AJ deste  CEE entendeu   os
procedimentos a serem realizados da seguinte forma:

(...) temos que não se trata de caso de regularização de vida escolar e
que a expedição de certificados  ou diplomas de conclusão de curso dos
alunos que estudaram no Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti em 2015
pode  ser  feita  por  instituições  de  ensino  designadas  pela  SEED,
observado o contido no art. 97 da Del. 03/13 – CEE/PR.

A vida legal da instituição de ensino foi apensada ao processo
(fls. 175 e 176).
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II - VOTO  DA RELATORA

Face ao exposto e com base nas informações contidas no
processo,  somos pela expedição de certificados de conclusão de estudos dos
alunos que integraram o Ensino Médio no ano de 2015 do Colégio Estadual Izolda
Rizzato  Liuti  –  Ensino  Médio,  do  município  de  Indianópolis,  por  instituição
designada pela SEED.

Cabe  ao  NRE de  Cianorte  indicar  a  instituição  de  ensino,
credenciada e que tenha o  curso  reconhecido, mais próxima da jurisdição do
Colégio Estadual Izolda Rizzato Liuti – Ensino Médio, visando não causar prejuízo
aos alunos quando requerida a Certificação.

Encaminhe-se  o  protocolado  à  SEED  para  as  devidas
providências.
 

É o Parecer.

Maria das Graças Figueiredo Saad
Relatora

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

Curitiba, 15 de junho de 2016.

Sandra Teresinha da Silva
Presidente da Cemep

Oscar Alves
Presidente do CEE
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