
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO

COMARCA DE NATAL

RECOMENDAÇÃO REQUISITÓRIA Nº 005/2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 78ª Promotoria de Justiça da  
Educação da Comarca de Natal, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, pelo  
artigo 27, Parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 69, Parágrafo  
único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/1996 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público  promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
defesa dos interesses difusos e coletivos atinentes à educação;

CONSIDERANDO o que foi apurado no Procedimento Investigatório nº 001/2011, instaurado para verificar eventual  
quebra do princípio da isonomia entre os professores da disciplina Educação Física e os das demais disciplinas da rede estadual de  
ensino, no tocante à obrigatoriedade de cumprimento da carga horária definida no art. 27, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº  
322/2006;

CONSIDERANDO que a disciplina Educação Física deve integrar a proposta pedagógica da escola, sendo componente  
curricular obrigatório da educação básica (Lei nº 9.394/1996, art. 26, parágrafo 3º);

CONSIDERANDO que a  Educação Física  escolar  é “[...]  uma disciplina que introduz e  integra  o aluno na cultura 
corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos  
jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade  
de vida” (Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física, Secretaria de Educação Fundamental, MEC, 19981);

CONSIDERANDO que os professores da disciplina Educação Física devem cumprir 24 (vinte e quatro) horas docência e 
6 (seis) horas atividades (Lei Complementar Estadual nº 322/2006, art. 27, §§ 2º a 6º);

CONSIDERANDO que foram identificados, na rede estadual de ensino, inúmeros casos em que o professor da disciplina  
Educação Física não cumpre a carga horária docência completa; não possui plano de aula; não disponibiliza programa da disciplina  
para os alunos e Coordenação Pedagógica; não participa do planejamento e proposta pedagógica da Unidade de Ensino;

CONSIDERANDO que grande número de escolas estaduais sediadas em Natal/RN não dispõe de equipamento adequado  
para a prática desportiva, como quadra poliesportiva, salas de recreação ou adequadas às praticas desportivas (judô, caratê, dança 
etc.);

CONSIDERANDO que  a  insuficiência  de  recursos  estaduais  destinados  à  construção,  restauração  e  manutenção  de 
quadras poliesportivas, salas de recreação ou adequadas às práticas desportivas, colocam a Secretaria de Estado da Educação e da  
Cultura (SEEC) a mercê da obtenção de recursos federais, para a construção e restauração das referidas edificações, que somente são  
liberados quando comprovada a dominialidade do Estado do Rio Grande do Norte em relação ao imóvel onde se encontra instalada a  
Unidade de Ensino;

CONSIDERANDO que, no município do Natal/RN, a maior parte dos imóveis, onde se encontram instaladas as escolas  
estaduais, não está devidamente regularizada junto ao Cartório de Registro Público Imobiliário, o que inviabiliza a obtenção de  
recurso federal para reforma ou ampliação de sua estrutura física;

CONSIDERANDO que a regularização dos títulos de propriedade das Unidades de Ensino é objeto de procedimento 
específico junto à Assessoria Técnica de Planejamento (ATP/SEEC) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), com o acompanhamento 
da 78ª Promotoria de Justiça;

CONSIDERANDO que o fato de não existir, na Unidade de Ensino, lugar adequado para a prática desportiva não autoriza 
o professor da disciplina Educação Física a cumprir carga horária docência inferior a 24 (vinte e quatro) horas, em patente violação  
ao princípio da isonomia de tratamento em relação aos professores das demais disciplinas da rede estadual de ensino;

CONSIDERANDO que compete à Coordenadoria de Desportos (CODESP/SEEC) e à Subcoordenadoria de Organização  
e Inspeção Escolar (SOINSPE/SEEC) elaborar e difundir  regras básicas para o desenvolvimento da disciplina Educação Física,  
considerando,  dentre  outros,  a  legislação  vigente,  a  realidade  da  estrutura  física  das  escolas  estaduais  e  as  peculiaridades  da 
comunidade escolar;

RECOMENDA à Professora Betânia Leite Ramalho, Secretária de Estado da Educação e da Cultura (SEEC); ao Senhor  
Osvaldo  Gomes  Neto,  Coordenador  de  Desportos  (CODESP/SEEC)  e  à  Professora  Maria  Auxiliadora  da  Cunha  Albano,  
Subcoordenadora de Organização e Inspeção Escolar (SOINSPE/SEEC),  atendendo aos princípios da legalidade,  da moralidade  
pública (Constituição Federal, artigo 37, “caput”) e da isonomia que, nos termos da Lei nº 9.394/1996, da Lei 9.615/1998, da Lei nº  
9.696/1998, dos Parâmetros Curriculares Nacionais e da Lei Complementar Estadual nº 322/2006, que estabeleçam critérios mínimos  
de  orientação  para  a  disciplina  Educação  Física  (programa  da  disciplina  por  ano/série  considerando  as  diversas  modalidades 
desportivas;  distribuição  de  carga  horária  docência  entre  aula  teórica  e  prática  (treinos  de  fundamentos,  treinos  práticos  para  
competição: jogos internos, jogos entre escolas etc.), dando conhecimento aos Gestores das escolas estaduais e à comunidade escolar  
das diretrizes fixadas;

RECOMENDA ao  Senhor  Osvaldo  Gomes  Neto,  Coordenador  de  Desportos  (CODESP/SEEC),  o  acompanhamento 



sistemático e periódico dos programas e atividades desenvolvidas pelos professores da disciplina Educação Física da rede estadual de  
ensino, com vista ao cumprimento das diretrizes fixadas pela legislação vigente e pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura  
(SEEC);

RECOMENDA aos Gestores das escolas estaduais de Natal/RN que, identificada, na Unidade de Ensino, a distribuição e 
cumprimento de carga horária  docência  inferior  a 24 (vinte  e  quatro)  horas  pelo professor  da disciplina Educação Física,  seja  
imediatamente informada a Primeira Diretoria Regional de Educação (1ª DIRED), por comunicação oficial com comprovação de  
recebimento, para a imediata redistribuição da carga horária docência faltosa do servidor em outra Unidade de Ensino;

RECOMENDA à Professora Ana Alice Fernandes de Oliveira, Diretora da Primeira Diretoria Regional de Educação (1ª  
DIRED), que, ao ser informada ou verificado de ofício desempenho de carga horária docência inferior a 24 (vinte e quatro) horas,  
encaminhe, imediatamente, o professor da disciplina Educação Física para outra Unidade de Ensino para a complementação de carga  
horária docência; e, em caso de recusa do servidor em complementar sua carga horária docência para atender ao disposto no art.    27, 
§ 4º, I, da Lei Complementar Estadual nº 322/2006, que seja informada a Coordenadoria de Administração de Pessoal e de Recursos  
Humanos (COAPRH/SEEC) para as providências pertinentes;

RECOMENDA à  Professora  Ivonete  Bezerra  da  Silva   Coordenadora  de  Administração  de  Pessoal  e  de  Recursos 
Humanos  (COAPRH/SEEC)  que,  ao  ser  informada  pela  Primeira  Diretoria  Regional  de  Educação  (1ª  DIRED)  ou  tenha  
conhecimento de ofício do cumprimento parcial da carga horária docência pelo professor da disciplina Educação Física, adote os  
procedimentos administrativos para fim de pagamento proporcional ao efetivo serviço prestado e apuração da falta funcional do 
servidor prevista no art. 129, III, da Lei Complementar Estadual nº 122/1994 e art. 55, I, “a”, “b”, “e” da Lei Complementar Estadual 
nº 322/2006, conforme o caso.

REQUISITA à Professora Betânia Leite Ramalho, Secretária de Estado da Educação e da Cultura (SEEC), no prazo de 60 
(sessenta)  dias,  que  seja  encaminhada,  à  78ª  Promotoria  de  Justiça,  para  integrar  os  autos  do  Procedimento  Investigatório  nº  
001/2011, informação quanto às medidas adotadas para o atendimento à presente recomendação.

O não cumprimento das medidas recomendadas importará na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Publique-se esta Recomendação do Diário Oficial do Estado.

Encaminhe-se cópia da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do  
Consumidor e Cidadania, à Secretária de Estado da Educação e da Cultura (SEEC); o Coordenador de Desportos (CODESP/SEEC), à 
Subcoordenadora de Organização e Inspeção Escolar (SOINSPE/SEEC), a Coordenadora de Administração de Pessoal e de Recursos 
Humanos (COAPRH/SEEC), a Diretora da Primeira Diretoria Regional de Educação (1ª DIRED) e os gestores das escolas estaduais 
sediadas em Natal/RN.

Natal/RN, 15 de agosto de 2011.

CARLA CAMPOS AMICO

78ª Promotora de Justiça de Natal


