
CARTA DE BRASÍLIA PELA EDUCAÇÃO 

O Ministério Público dos Estados, o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Federal, representados pelos 

Membros com atribuição para a defesa do direito humano à educação e da 

criança e do adolescente, reunidos em Brasília, no período de 17 a 18 de 

setembro de 2009, na Segunda Conferência Nacional da Educação entre o 

Ministério Público e o Ministério da Educação e Cultura, e 

CONSIDERANDO que a educação é direito humano reconhecido pelo art. 26 da 

Decla-ração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, 

combinados com o artigo 1º, inciso III e 227 da Magna Carta Federal; 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais concernentes à defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art.127 da CB/88); 

CONSIDERANDO que a educação, nos termos do ordenamento jurídico 

constitucional, é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6º e 205 

da CF/88); 

CONSIDERANDO os baixos indicadores de qualidade da educação brasileira 

que colocam o País em um patamar que atenta contra os fundamentos da 

República Federativa do Brasil, especialmente a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana (art. 1° da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que o perfil constitucional de atuação do Ministério Público 

exige no desempenho de seu mister a defesa inderrogável do direito à educação 

como essência do princípio da dignidade da pessoa humana, extraído de 

pactuações universais vigentes na seara de direitos humanos; 



CONSIDERANDO a necessidade de o Ministério Público, como órgão 

fiscalizador e fomentador da implementação de políticas públicas, por seus 

membros, participar das redes institucionais em prol da efetivação do direito 

humano à educação em todos os níveis; 

CONSIDERANDO os fundamentos constitucionais e legais referentes à 

educação nacional, para além das funções constitucionais do Ministério Público 

de guardião da ordem jurídica, e, atentos a centralidade da temática adstrita 

ao direito humano a Educação, sob o enfoque do direito de acesso, permanência, 

qualidade e suficiência do ensino público, notadamente no que pertine a nossas 

crianças e adolescentes; 

RESOLVEM ASSUMIR O COMPROMISSO DE PRIORIZAR A EFETIVAÇÃO 

DO DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, expressa nas 

seguintes ações: 

1) Apoiar a implementação da Educação em tempo integral em todos os Estados 

e no Distrito Federal, gestionando sua concretização junto aos órgãos 

competentes, gradual e sistematicamente, com fulcro na doutrina da 

PROTEÇÃO INTEGRAL e da PRIORIDADE ABSOLUTA ínsita nas 

disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

2) Assegurar a participação do Ministério Público nas Conferências Estaduais e 

Nacionais de Educação, ainda que na condição de delegados, velando 

precipuamente pela universalidade de ações isonômicas para a indução das 

políticas públicas de desenvolvimento do direito a Educação; 

3) Articular a criação, estruturação e funcionamento dos Conselhos Estaduais e 

Municipais de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e dos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Alimentação Escolar, para além das demais formas 

de controle social, sob a premissa dos pilares sorvidos do Estado Democrático de 

Direito e sua lídima interface com o direito humano a educação de qualidade, 



transpondo os entraves ao direito conclamado, imposto pelas estruturas 

imperantes de hipossuficiência que permeam grande parte de nossa população; 

4) Considerando que lugar de criança é no orçamento, o Ministério Público deve 

garantir o acompanhamento das Leis de Diretrizes Orçamentárias, e a seguir, 

fiscalizar a elaboração e a execução do orçamento destinado à educação, 

garatindo a concretização do direito humano fundamental em tela; 

5) Articular com o Ministério da Educação no sentido de prestar assistência e 

capacitação técnica aos Estados e Municípios e ao Ministério Público, 

fomentando ou articulando cursos de formação continuada, para a 

sistematização de formas eficazes de acompanhar a progressão orçamentária 

vinculada ao tema central, qual seja, a Educação de qualidade, considerando a 

universalidade como regra de ouro do direito conclamado; 

6) Acompanhar, permanentemente as ações circunscritas ao PDE - Plano de 

desenvolvimento da Educação; 

7) Combater a omissão do Poder Público na concretização da educação infantil 

como dever do Estado e direito fundamental da criança de zero a cinco anos; 

8) Articular junto aos órgãos competentes ações concretas para superação do 

analfabetismo, do analfabetismo funcional, da infrequência e da evasão escolar, 

e a histórica existência de distorções idade/série dos alunos brasileiros, motivos 

de desânimo de alunos e mestres; 

9) Incentivar a valorização do direito de cátedra, com a manutenção de 

mecanismos de valorização e formação continuada do profissional docente, 

garantindo sua inclusão e permanência no quadro do magistério, 

principalmente, instituindo o sistema de premiação ou bônus de incentivo, 

destinado àqueles profissionais ou entidades escolares, que superem as metas de 

aprendizagem ordinariamente alcançadas; 



10) Apoiar a aprovação integral do texto consolidado da declinda PEC número 

277-A, em tramitação perante o Congresso Nacional, que dentre outros enfoques 

de alteração normativa, prima pela extinção da malfadada DRU, com a 

reversão de recursos preciosos para as políticas públicas de educação; 

11) Gestionar junto aos Procuradores Gerais de Justiça para a criação, 

instalação e aparelhamento de Promotorias de Educação, Coordenadorias de 

Educação e/ou Centro de Apoio às Promotorias de Educação; que possam 

fomentar as articulações para uma agenda comum, com as Promotorias de 

Justiça que tem atribuição nas áreas do combate aos delitos contra a dignidade 

sexual, perpetrados em desfavor de crianças e adolescentes, à segurança 

alimentar, à violência escolar, dentre outros; 

12) Gestionar junto ao Corregedor Nacional do CNMP e Conselho Nacional dos 

Corregedores Gerais dos Estados e da União prioridade na orientação e 

fiscalização das atribuições extra-judiciais inerentes à área da educação. 

Brasília, 18 de setembro de 2009 
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