
 

MOÇÃO PELA URGENTE APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 277-A, EM TRÂMITE NO CONGRESSO NACIONAL 

 
Os membros do FONCAIJE e os demais membros do Ministério Público 

participantes, reunidos em Brasília-DF, durante o 2º Seminário Nacional Compromisso 
do Ministério Público com a Educação, realizado em parceria com o MEC, entre os 
dias 16-18/09/09, e 

 
Considerando que o direito humano à educação constitui a essência da 

dignidade da pessoa humana, por sua vez fundamento da República Federativa do 
Brasil (art. 1º, III, CF/88); 

 
Considerando que o direito humano à educação é direito de todos e dever do 

Estado, constituindo-se, assim, em direito público subjetivo (art. 205, CF/88); 
 
Considerando que o ensino deve ser ministrado com base nos princípios da 

igualdade de acesso e permanência na escola pública e gratuita, com garantia de 
padrão de qualidade (art. 206, I, IV e V, CF/88); 

 
Considerando que é dever da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, CF), e que 
incumbe ao Ministério Público garantir a concretização desse direito humano 
fundamental, enquanto instituição permanente e essencial (art. 127, caput, e art. 129, 
II, CF); 

 
Considerando que o lugar da criança e do adolescente é no orçamento público 

e que sem recursos públicos não há com concretizar o direito humano à educação; 
 
Considerando que a perversa sistemática instituída por meio da chamada DRU 

(desvinculação de receitas da União, inclusive as receitas de impostos vinculadas à 
educação em disposição constitucional permanente - art. 212, CF/88), disposta no art. 
76 da ADCT/88, implica na supressão de recursos que deveriam ser aplicados em 
políticas públicas de educação; 

 
Considerando, finalmente, o teor do texto do Substitutivo adotado pela 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nº 277-A, que acrescenta § 3º 
ao Art. 76 do ADCT, extinguindo a DRU para efeito do cálculo dos recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da CF/88, a partir do 
exercício financeiro de 2011; 

 
Resolvem aprovar MOÇÃO pela urgente e integral aprovação da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 277-A, em trâmite no Congresso Nacional, e notadamente o 
texto do substitutivo adotado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que 
acrescenta § 3º ao Art. 76 da ADCT/88, e também às demais proposições nela 
contidas, inclusive aquela referente à obrigatoriedade e gratuidade da educação 
básica dos quatro aos dezessete anos. 

 
Brasília, 18 de setembro de 2009. 


