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ARTIGO 138, DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO: 

"0 CONDUTOR DE VEicULO DESTINADO A CONDU~AO
 
DE ESCOLARES DEVE SATISFAZER OS SEGUINTES RE

QUISITOS:
 
I - TER IDADE SUPERIOR A VINTE E UM ANOS;
 
II - SER HABILITADO NA CATEGORIA D;
 
III - (VETADOj
 
IV - NAO TER COMETIDO NENHUMA INFRA~AO GRAVE
 
OU GRA ViSSIMA, OU SER REINCIDENTE EM INFRA

~OES MEDIAS DURANTE OS DOZE ULTIMOS MESES;
 
V - SER APROVADO EM CURSO ESPECIALIZADO, NOS
 
TERMOS DA REGULAMENTA~AO DO CONTRAN".
 

ART. 103 - "0 VEICULO so PODERA TRANSITAR PELA 
VIA QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS E CONDI
c;OES DE SEGURANc;A ESTABELECIDOS NESTE CODIGO 
E EM NORMAS DO CONTRAM". 



( 

LEI 1.394 - ESTACIONAMENTOS PARA VEicULOS ESCOLARES 
LEI 1.585 OUE REGULAMENTA 0 TRANSPORTE ESCOLAR, JA MODIFICADA 
PELA LEI 2.125/98 E 2564/00 (MODIFICARAM, MODIFICARAM, E OS ER

ROS PERMANECEM...)
 
HISTORICO DESTAS DUAS LEIS, COM COMENTARIOS 


LEI 2.205 - PLACA OBRIGATORIA 
TRANSPORTE ESCOLAR NO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO 

iiisTORICO· DA-TRAMITA~AO DOSPROJi:~ToS-DE-LEi-QiJE-oRIGiNARAM AS-LEIS 
1.585/97 E2.125/98. 

Em agosto de 95 havia na Camara Legislativa do DF alguns projetos de lei visando 
regulamentar 0 Transporte Escolar em Brasilia. 
Havia tarnbem uma preocupacao dos transportadores e da comunidade em geral, 
com 0 crescimento desordenado e indiscriminado dos prestadores desse service 
no Distrito Federal. 0 Sindicato dos Transportes Escolares de Brasilia enviou oflclo 
ao Exmo. Sr. Governador, ao Srs. secretartos de Sequranca, de Transportes, da 
Fazenda e ao Diretor Geral do Detran comunicando esta preocupacao e apresen
tando sugest6es para que as autonzacoes fossem concedidas com mais crlterio. 
Nada foi feito. 
Ao mesmo tempo, foram realizadas diversas assernblelas dos prestadores do ser
vlco com 0 objetivo de colher sugest6es visando a apresentacao de um substituti
vo aos projetos em trarrutacao na Camara Legislativa do DF. Fui eleito como re
presentante da categoria para, junto com a Diretoria do Sindicato, apresentar aos 
deputados as sugest6es e acompanhar a tramltacao do projeto. Apos varlas dis
cuss6es, neqociacoes e emendas, foi aprovado 0 projeto substitutivo que originou 
a lei 1.585, publicada no DODF de 25/07/97. Foi sancionada, mas 0 GDF nunca 
fez cumpri-Ia. 
Logo apos a sancao, alguns transportadores interpretaram erroneamente a lei, se 
senti ram prejudicados e procuraram um de seus autores. Foi apresentado projeto 
de lei modificando a que acabava de ser sancionada. Foi vetado e 0 veto mantido, 
em dezembro de 97. 
Apos 07 meses da publlcacao da Lei 1.585/97 0 secretarlo de transportes constitu
iu uma comissao para reqularnenta-Ia (Portaria nurnero 7, de 26 de fevereiro de 
1.998). Apos 04 meses de trabalho, ficou faltando menos de 5% para a minuta do 
decreta de requlamentacao ser concluida. Nao houve vontade politlca para a con
clusao, Perdemos nosso tempo! 
o mesmo projeto que havia sido vetado eo veto mantido, foi reapresentado no i
nicio de 98 com 0 nurnero 3.494/98. Foi novamente vetado, mas desta vez a Ca
mara manteve 0 Projeto, que virou Lei. Foi promulgada pela CLDF com 0 nurnero 
2.125/98, publicada no Dlarlo da Camara Legislativa em 18/11/98 e aguarda pu
bllcacao no DODF(*). 0 GDF pode alegar que fez sua parte vetando os projetos 
modificativos. Mas isto foi pouco. Deveria cumprir a lei que sancionou, regulamen
tando-a no prazo previsto (25/10/97). A ornlssao, nesse sentido, foi determinante 
na aprovacao do projeto modificativo. 
Entretanto, conforme oficio enviado a Presidente da CLDF, em agosto de 97, pelo 
Sindicato dos Transportes Escolares de Brasilia, deixamos claro que respeitaria
mos e cumpririamos a vontade dos legitimos representantes da comunidade. So 
nao podiamos ser omissos. Embora sejamos radicalmente contra algumas das 
rnodiflcacoes introduzidas pela Lei 2.125/98, desejamos que as mesmas sejam re
gulamentadas, inclusive corrigindo os erros que possuem. Afinal de contas, Lei e 
Lei e esta foi votada duas vezes na CLDF. So nos cabe aceita-las. 
Esperamos que seja publicada e regulamentada 0 mais rapido possive\. So assim 
evitaremos que 0 transporte escolar de Brasilia continue sendo feito, em sua 
grande maioria, por camel6s que transportam criancas. Camel6s, porque nao pos- i 
suem lnscrlcao como aut6nomo nem no CEI-INSS nem no CFDF-ISS (que alias ' 
nao a prevel). nao possuem alvara de localizacao, nao pagam impostos, contra
tam funclonarlos sem 0 devido registro na CTPS, etc. 
Acidentes aconteceram, acontecem e continuarao acontecendo. Ninquern esta i
sento. 0 que todos devemos e temos obrlqacao de fazer ediminuir os riscos deles 
ocorrerem. Existem varias formas de diminuir estes riscos. Trabalhar com veiculos . 
conservados, com rnanutencao preventiva constante, trafegando com velocidade 

\. 

( 
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reduzida, conduzidos por motoristas com rernuneracao compatfvel, experientes e 
conscientes do que estao fazendo, sao formas de reducao de riscos que dependem 
apenas da filosofia de trabalho do transportador. Isto tudo pesa muito na planilha 
de custos de qualquer empresa. l\IIas sao custos necessaries e que valem a pena 
tanto para 0 transportador serlo quanta para os pais ou responsavels. 
o que nao depende do transportador e slrn das autoridades, e a reqularnentacao 
da lei. Eperfeitamente normal e pacifica a concorrencia entre autonomos e em
presas. 0 que nao e normal nem justo, e um transportador que se diz autonomo 
atuar como empresa competindo de forma desleal com uma empresa legalmente 
estabelecida. Eo que e pior, recebendo vales-transporte como pagamento, 0 que 
e vedado por lei. Assim, e urgente a necessidade de requlamentacao da lei. Provi
denclas nesse sentido devem ser tomadas, sob pena de muitos virarem cameros. 
Euma forma extrema de reducao de custos. Mas, para transportar crlancas deve
se tomar bastante culdado, inclusive na hora de reduzir custos. Pode aumentar os 
riscos. 

(*) 04/01/99: A Lei 2.125/98 foi publicada no DODF em 29/12/98. 
PRINCIPAIS MODIFICA~6ESINTRODUZIDAS NA LEI 1.585/97 PELA LEI 
2.125/98: 
01) 0 Detran passa a ser 0 orgao normatizador, coordenador e Fiscalizador. (an

tes era 0 DMTU).
 
02) 0 Transporte podera ser feito por profissional autonomo proprietarlo ou ar

rendatarlo de ate tres vefculos. (Antes era motorista autonomo proprletario de a

penas um veiculo).
 
03) Acaba com 0 limite de idade dos vefculos. (Antes era de 10 anos).
 
04) Fica permitida, mediante autorizacao especifica, a utlllzacao dos vefculos em
 
servicos especiais nos finais de , semana, feriados, etc., (Ja funciona assim. Basta
 
obter a autorizacao, Nao existe nenhuma lei proibindo 0 usa do vefculo de trans

porte escolar em outros tipos de transportes. A dlferenca e que a autorlzacao po

dera ser obtida apos 0 service ter side realizado. Para nos transportadores, e otl 

mo, pois poderemos realizar 0 service especial e, se fiscalizados em um sabado e
 
nao tivermos a autonzacao especifica, diremos ao fiscal que a obteremos na se

gunda-feira !!!! Legal, nao e? Mas, no meu ponto de vista, imoral).
 
05) Novas autorlzacoes para prestacao do service somente serao concedidas apos
 
estudos realizados entre 0 DETRAN e 0 5indicato. (Antes nao havia restrlcoes, Na
 
minha oplntao, eo unlco artigo beneflco aos transportadores).
 
A maioria dos outros artigos nao modifica nada. Categoria de aluguel, 0 CTB ja 0- ,
 

briga. Publicidade nos vefculos, ja e permitida, pois nao existe lei proibindo. Locais I
 

preferenciais para embarque e desembarque, ja existe uma lei especifica .
 
(1.394/97), que tarnbern precisa ser cumprida. So depende das autoridades.
 
Comentetio: Quanto ao fato de 0 profissional aut6nomo possuir tres veiculos, per
gunto: as tres veiculos esteriio autorizados a circular simultaneamente? Profissio
nal aut6nomo nao e a pessoa fisica que executa pessoalmente service sem vinculo' 
empregaticio? Como executere pessoalmente 0 servico nos tres veiculos? Executer : 
pessoalmente, neste caso, nao seria conduzir os veiculos? Se tiver que contratar , 
dois motoristas como seus empregados, nao sera considerado empresa? Como se- ! 

ra cadastrado no CFDF? Sao questiies que nso foram consideradas pelos legislado- i 
res. 

LEI N° 2.205, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1.998, publicada no DODF de 30/12/98. 

Disp6e sobre a colocacso de placas em vefculos do 
Sistema de Transporte Publico Coletivo do Distrito 
Federal e de transporte escolar com dizeres que a
lertam para a sequranca no transite, 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA(;O SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SAI\JCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 10 - As empresas operadoras do Sistema de Transporte Publico Coletivo do Distrito Fe
deral, bem como onibus, kombis e outros vefculos de transporte escolar ficam obrigados a 
colocar, nas portas de salda, placa com os dizeres: "NAO ATRAVESSE NA FRENTE DESSE 
VEIcULO". 
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Paraqrafo unlco, A placa sera confeccionada em letra de forma e em tamanho e cores que a
 
tornem de facil vtsualtzacao.
 
Art. 20 - Os veiculos de que trata esta Lei terse 0 prazo de sessenta dias para se adaptar
 
ao disposto no artigo primeiro.
 
Art. 30 - 0 Poder Executivo por meio de seu orgao competente fixara as sancoes a serem
 
aplicadas no caso de descumprimento do disposto nesta Lei.
 
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao.
 
Art. 5° - Revogam-se as disposicoes em contrario.
 
Brasilia, 30 de dezembro de 1998 - 1100 da Republica e 39° de Brasilia.
 
CRISTOVAM BUARQUE
 

LEI N° 1.585 de 24107/97 publicada no DODF em 29/07/97, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares no Distrito Federal. 

Consolidada com as alteracoes introduzidas pela lei 2.564 
de 07 de julho de 2.000, publicada no DODF de 
12.07.2000 e pela lei 2.819, de 19 de novembro de 2001, 
publicada no DODF de 20 de outubro de 2001. 

Leis: 2.125/98 publicada no DODF de 19/12/8 (revogada); 2.819/01 publicada no DODF de 
20/10/01 e 2.994/02 publicada no DODF de 27/06/02. 
Conforme Art. 4° da Lei 2.819, de 19 de novembro de 2.001, a autorizacao para prestacao 
do Service de Transporte Coletivo de Escolares de que trata esta lei (1.585/97) foram 
transformadas em 'permissao' (Em consequencla, no texto, onde constava autorizacao apa
rece 'permissao', e a palavra autorizatario foi substituida por permissionario, substituicoes 
estas que se encontram grifadas). 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA(:O SABER QUE A CAMARA LEGISLATI
VA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1Q A exploracao do Service de Transporte Coletivo de Escolares no Distrito Federal 

STCE/DF - passa a obedecer as normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do Co

digo Nacional de Transite e as demais normas estabelecidas pelo poder permitente.
 
Paraqrafo unlco. Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de Transporte Coletivo
 
de Escolares 0 transporte de estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino regu

lar, especial, complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no Distrito Federal.
 

NOVA REDA(:AO dada ao artigo 2° pela Lei 2.819/01:
 
Art. 2° a Departamento de Transite do Distrito Federal - DFrRAN-DF - e 0 orgao normati 

zador, coordenador e fiscalizador do service de transporte coletivo de escolares.
 

NOVA REDA(:AO dada ao artigo 3° pela Lei 2.564/00: 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a por 'permissao' 
do orgao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes cate
gorias: 

NOVA REDA(:AO dada ao inciso I pela Lei 2.819/01: 
I - motorista profissional autonorno que satlsfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e 
na sua reqularnentacao, bem como seja proprietario ou arrendatario mercantil de um unico 
veiculo destinado ao STCE e, ainda, seja detentor de autortzacao em vigor; 

NOVA REDA(:AO dada ao inciso II pela Lei 2.819/01: 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte
 
escolar incluido em suas atividades e seja detentora de autortzacao em vigor.
 
Art. 4Q A 'permissao' para prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares tera
 
validade de trinta e seis meses, renovavel nos termos que dispuser 0 regulamento desta
 
Lei.
 
Art. 5Q a Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal - DMTU 

podera firmar convenios com municipios do Entorno para operacao do Servico de Transpor

te Coletivo de Escolares entre eles e 0 Distrito Federal, obedecido 0 que determina esta Lei.
 
Art. 6Q VETADO
 

NOVA REDA(:AO dada ao artigo 7° e paragrafos 1° e 2° pela Lei 2.564/00:
 
Art. 7° A capacidade de passageiros, os tipos e as caracteristicas dos veiculos que operam
 
o Service de Transporte Coletivo de Escolares obedecerao as especlficacoes definidas pela
 
leqislacao de transite.
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§ 10 Os vefculos do Servic;o de Transporte Coletivo de Escolares terao a capacidade minima
 
de oito passageiros e a capacidade maxima permitida pelo porte do veiculo para 0 transpor

te de passageiros sentados.
 
§ 20 Os veiculos de que trata esta Lei serao Iicenciados na categoria aluguel de passagei

ros.
 
Art. 82 Para Iicenciamento e exploracao do Service de Transporte Coletivo de Escolares, 0
 

veiculo devera ter idade maxima de fabricacao de oito anos, se da Classe "A", e de dez a

nos, se da Classe "B".
 
Art. 92 Epermitida, a qualquer tempo, a substituicao dos vefculos cadastrados para 0 Servi

C;O de Transporte Coletivo de Escolares por veiculo de fabricacao mais recente, aprovado
 
em vistoria do DMTU.
 

NOVA REDAC;AO dada ao artigo 100 e incisos I, II e III pela Lei 2.564/00: 
Art. 10° . Os veiculos de que trata esta Lei trafeqarao com a seguinte docurnentacao:
 
I - 'permissao' para prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares;
 
II - documentos do vefculo de porte obriqatorlo ;
 
III - comprovante da ultima vistoria;
 

NOVA REDAC;AO dada ao inciso IV pela Lei 2.819/01: 
IV - relacao dos estudantes transportados, devidamente homologada pelo DETRAN-DF e,
 
em se tratando de atividade extra-classe, devera ser autorizada pela instltuicao de ensino,
 
obedecida a capacidade de passageiros do vefculo.
 
Art. 11° . Os veiculos destinados ao Service de Transporte Coletivo de Escolares deverao
 
ser aprovados em vistorias realizadas pelo DMTU com periodicidade definida na regulamen

tacao desta Lei.
 
Art. 12° . A lotacao prevista no certificado de registro dos veiculos destinados ao Service de
 
Transporte Coletivo de Escolares podera ser aumentada em ate 50% (cinqOenta por cento),
 
mediante projeto aprovado pelo Departamento de Transite do Distrito Federal - DE

TRAN/DF, observados os criterios de seguranc;a e a idade dos alunos, desde que todos pos

sam estar sentados e desde que os veiculos sejam dotados de cinto de seguranc;a individu

al.
 
Paraqrafo unico. Eexpressamente proibido 0 transporte em pe.
 
Art. 13° . Os permissionarios deverao obrigatoriamente firmar contrato de prestacao de
 
service com os pais ou responsavels dos escolares ou com os contratantes.
 

NOVA REDAC;AO dada ao artigo 140 pela Lei 2.819/01: 
Art. 14° . 0 DETRAN-DF, em conjunto com as administrac;5es regionais, crlara e sinalizara
 
os locais para embarque e desembarque dos alunos nas proximidades das escolas, zelando
 
prioritariamente para os vefculos escolares.
 
Art. 15° . 0 Conselho de Transporte Publico Coletivo da Secretaria de Transportes inclui um
 
representante dos exploradores do Service de Transporte Coletivo de Escolares.
 
Art. 16° . Os 'permissionarios' ou os motoristas de vefculo do Service de Transporte Coleti

vo de Escolares devem ser cadastrados no orgao competente do poder permitente, ao qual
 
fornecerao dados pessoais e outros relativos ao service extqidos pelo regulamento desta
 
Lei.
 
§ 120 condutor de vefculo do Service de Transporte Coletivo de Escolares devera ser apro

vado em curso espedfico nos termos da requlamentacao do Conselho Nacional de Transite.
 
§ 2Q 0 previsto no paraqrafo anterior podera ser substituido por licenc;a provlsoria ate a
 
condusao do curso.
 
Art. 17° . Somente poderao explorar 0 Service de Transporte Coletivo de Escolares preten

dentes que comprovem estar com suas obrigac;5es tributarias com 0 Distrito Federal regula

rizadas.
 
Art. 18° . Excetuados os casas previstos nesta Lei, compete ao DMTU, em parceria com 0
 

DETRAN/DF, fiscalizar a integral execucao desta Lei e de seu regulamento.
 
Art. 19° . As infrac;5es aos preceitos desta Lei, de seu regulamento e do codiqo disciplinar
 
sujeitarao 0 infrator as seguintes sancoes, graduadas em conformidade com a gravidade:
 
I - advertencia: 
II - multa;
 
III - apreensao do vefculo;
 
IV - suspensao ou cassacao do registro do condutor ou da 'permissao'.
 
Art. 20° . As autuacoes por tnfracoes previstas nesta Lei, no seu regulamento e no codiqo
 
disciplinar serao julgadas pela autoridade competente do poder permitente para aplicacao
 
das penalidades neles inscritas.
 
Art. 21° . VETADO
 

NOVA REDAC;AO dada ao artigo 22° e incisos I, II, III, IV e V pela Lei 2.819/01: 
Art. 22° . A Junta Administrativa de Recursos de Infracces, de que trata esta Lei, sera com
posta por cinco membros: 
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I - um membro na qualidade de presidente, indicado pelo Secretario de Sequranca Publica
 
do Distrito Federal;
 
II - um representante do DETRAN-DF;
 
III - um representante dos prestadores autonornos de service de transporte coletivo de es

colares;
 
IV - um representante das pessoas jurfdicas prestadoras do servlco de transporte coletivo
 
de escolares;
 
V - um representante dos usuaries do service de transporte coletivo de escolares.
 
Art. 23° . Os exploradores que atuam no Service de Transporte Coletivo de Escolares deve

rao adequar-se as disposicoes desta Lei no prazo de noventa dias de sua requlamentacao.
 
Art. 24° . Aos prestadores de service que atuam no Service de Transporte Coletivo de Esco

lares a data da pubticacao desta Lei fica estipulado 0 prazo de tres anos para os veiculos da
 
Classe "A" e de cinco anos para os vefculos da Classe "B" se adequarem aos requisitos do
 
art. 8Q

, permitida a alteracao desses prazos na reqularnentacao desta Lei.
 
Art. 25° . 0 Poder Executivo, no prazo de noventa dias, expedira 0 regulamento e a c6digo
 
disciplinar.
 
Paraqrafo unlco, Fica garantida a partidpacao de dois representantes dos transportadores
 
escolares, indicados pelo sindicato da classe, na reqularnentacao desta Lei.
 
Art. 26° . Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao.
 
Art. 27° . Revogam-se as disposlcoes em contra rio.
 
Publicada no DODF de 29.07.1997
 

NOVOS ARTIGOS introduzidos pela Lei 2.819/01: 
Art. 2° Fica permitida a utilizacao dos vefculos de que trata esta Lei na prestacao de servi
<;05 especiais nos periodos de recesso, ferias escolares, nos finais de semana ou em dias fe
riados, mediante autorizacao especifica do DETRAN-DF. 
Art. 3° Sera realizado a recadastramento dos transportadores escolares de que trata esta 
Lei, e novas 'permissoes' somente serao concedidas mediante estudos efetuados pelo DE
TRAN-DF e representantes da categoria. 
Paraqrafo unico, Serao mantidas as 'permiss6es' concedidas ate a data da publicacao desta 
Lei aos prestadores do servlco de transporte coletivo de escolares. 
Art. 4° Constatada pelo Poder Publico a existencia de demanda reprimida, novas 'permis
sees' para prestacao do servlco de transporte coletivo de escolares poderao ser concedidas 
no prazo maximo de sessenta dias. 
Paraqrafo unlco. Os operadores que ja sejam credenciados e desejem nova 'permissao', de
verao transformar-se em pessoa jurfdica. 
Art. 5° 0 prestador de service de transporte coletivo de escolares, na impossibilidade da u
tilizacao do veiculo autorizado, podera utilizar temporariamente outro veiculo, na forma 
constante da requlamentacao desta Lei, autorizado pelo DETRAN-DF. 
Art. 6° Fica permitida a transferencia da 'permissao' para prestacao do service de transpor
te coletivo de escolares, desde que a 'permissionario' tenha no mfnimo um ana como trans
portador no STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua L 

'permissao', nao podera pleitear nova 'permissao' no periodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de service de transporte coletivo de esco
lares, fica permitida a transferencia da 'permissao' para seus sucessores, nao sendo exigido 
a prazo mfnimo de que trata 0 caput. 
Art. 7° Fica permitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de transporte escolar em 
conformidade com a leqislacao vigente. 
Art. 8° Os prestadores do service de transporte coletivo de escolares procederao as ade
quacoes exlqldas por esta Lei no prazo de cento e vinte dias contados de sua regulamenta
<;130.
 
Art. 9° 0 uso do vefculo de transportes escolares sera autorizado pelo DE-rRAN-DF depois
 
de aferido seu estado de conservacao.
 
Art. 10. 0 Poder Executivo reqularnentara esta Lei no prazo de noventa dias.
 
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
 
Art. 12. Revogam-se as disposicoes em contra rio.
 
Brasilia, 19 de outubro de 2001
 
Publicada no DODF de 20 de outubro de 2001
 

LEI N° 1.585, DE 24 DE JlILHO DE 1.997, publicada no DODF de 25/07/97. (com 
os artigos anteriores e os atuais) 
(Autores do Projeto original: Deputados Distritais Edimar Pireneus-1585/97 e Manoel de 
Andrade-1585/97 e 2125/98) 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de Esco
lares no Distrito Federal e da outras providencias. 
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o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;;:O SABERQUE A CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - A exploracao do Servlco de Transporte Coletivo de Escolares - STCEjDF - passa a 
obedecer as normas estabelecidas por esta lei, aos dispositivos do Codlqo Nacional de 
Transite e as demais normas estabelecidas pelo poder permitente. 
Paraqrafo unico - Para efeito desta lei compreende-se por Servlco de Transporte Coletivo de 
Escolares 0 transporte de estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino regular, 
especial, complementar, desportivo, cultural ou religioso situ ados no Distrito Federal. 
Art. 2° - a Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal - DMTU 
-e 0 orgao normatizador, coordenador e fiscalizador do Servico de Transporte Coletivo de 
Escolares 
Art. 2° - 0 Departamento de Transito do Distrito Federal - DETRAN-DF - e 0 orgao normati 
zador, coordenador e fiscalizador do Service de Transporte Coletivo de Escolares. 
Art. 2° - a Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal - DM
TU-DF e 0 orgao normatizador, coordenador e fiscalizador do Service de Transporte Coleti
vo de Escolares. 
Art. 2° - 0 Departamento de Transite do Distrito Federal - DETRAN-DF - e 0 orgao normati 
zador, coordenador e fiscalizador do Servlco de Transporte Coletivo de Escolares. 
Art. 3° - A prestac;ao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a por autoriza
c;ao do orgao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
ceteqories: 
I - Motorista Profissional Autonomo que satisfac;a aos requisitos estabelecidos na regula
mentecio desta Lei e seja proprieterio ou errendeterio de um unico veiculo destinado ao 
Service de Transporte Coletivo de Escolares. 
II - Pessoa Jurfdica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha transporte 
escolar incluido em suas atividades. 
Art. 3° - A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a por autoriza
c.;ao do orgao executor de transite do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas se
guintes categorias: 
I - Profissional Autonorno que satisfaca aos requisitos estabelecidos na reqularnentacao 
desta Lei e seja proprietarlo ou arrendatario de ate tres vefculos destinados ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares. 
II - Pessoa Juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha transporte 
escolar incluldo em suas atividades. 
Art. 3° - A prestacao do service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a por autoriza
c.;ao do orgao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 
I - motorista profissional autonorno que satlsfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e 
sua reqularnentacao e seja proprletario ou arrendatario de um unlco vefculo destinado ao 
STCE; 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e 
sua reqularnentacao, bem como seja proprletario ou arrendatario mercantil de um unico ve
fculo destinado ao STCE e, ainda, seja detentor de autorlzacao em vigor; 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte es
colar inclufdo em suas atividades. 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte es
colar inclufdo em suas atividades e seja detentora de autorizacao em vigor. 
Art. 4° - A autorizacao para prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares tera 
validade de 36 meses, renovavet nos termos que dispuser 0 regulamento desta lei. 
Art. 5° - 0 Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal - DM
TU-DF - podera firmar convenlos com munidpios do entorno para operacao do Service de 
Transporte Coletivo de Escolares entre eles e 0 Distrito Federal, obedecido 0 que determina 
esta Lei. 
Art. 6° - Vetado. 
Art. 7° - as veiculos do STCE/DF serso c1assificados, com base na totecso prevista no certi
ficado de registro, em.' 
I - C1asse "A", para veiculos com capacidade minima de oito passageiros e maxima de dez 
passageiros; 
II - C1asse "B", para veiculos com capacidade superior a dez passageiros. 
Art. 7° - Os vefculos do STCEjDF terao a capacidade minima de 08 passageiros e a capaci
dade maxima permitida pelo porte do veiculo para 0 transporte de passageiros sentados. 
Paraqrafo unico - Os vefculos de que trata esta lei serao Iicenciados na categoria aluguel de 
passageiros.
 
Art. 7° - A capacidade de passageiros, tipos e caracteristicas dos veiculos que operam 0
 

Service de Transporte Coletivo de Escolares obedecera as especiflcacoes definidas pela le
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9 ! v us velCUIOS ao servrco ae transporte cotettvo de escolares terao a capacidade minima
 
de oito passageiros e a capacidade maxima permitida pelo porte do veiculo para 0 transpor

te de passageiros sentados.
 
§ 2° Os veiculos de que trata esta Lei serao licenciados na categoria aluguel de passaqei

ros.
 
Art. 8° - Para Iicenciamento e exptorecso do STCE, 0 vefculo devers ter idade maxima de
 
tebricsceo de oito anos, se da ciasse "A", e de dez enos, se da Classe "B". - REVOGADO PE

LA LEI 2.125/98. (Duvlde: em func;ao do art. 7° da lei 2.564/00 revogar integralmente a lei
 
2.125/98, este artigo entra em vigor novamente ft! ???).
 
Art. 9° - Epermitida, a qualquer tempo, a substituicso dos vefculos cadastrados para 0 ST

CE por vefculo de tebricecso meis recente, aprovado em vistoria do DMTU. - REVOGADO
 
PELA LEI 2.125/98. (Duvids: em func;ao do art. 7° da lei 2.564/00 revogar integralmente a
 
lei 2.125/98, este artigo entra em vigor novamente fff ???).
 
Art. 10° - Os vefculos deveriio circular com a relac;ao dos alunos contratantes do service e
 
os respectivos enderecos, os documentos do vefculo de porte obrigat6rio e outros determi

nados na requternentecso desta Lei.
 
Art. 10° - Os vefculos de que trata esta lei trafeqarao com a seguinte docurnentacao:
 
I - Autorizacao para prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares;
 
II - Documentos do vefculo de porte obriqatorto:
 
III - Comprovante da ultima vistoria;
 
IV - Relacao dos estudantes transportados, quando se tratar de atividade extra-classe de

vidamente autorizada pela lnstltuicao de ensino;
 
Art. 10° - Os veiculos de que trata esta Lei trafeqarao com a sequinte docurnentacao:
 
I - autortzacao para prestacao do service de transporte coletivo de escolares;
 
II - documentos do veiculo de porte obrtqatorlo:
 
III - comprovante da ultima vistoria;
 
IV - relacao dos estudantes transportados, devidamente homologada pelo DMTU e em se
 
tratando de atividades extra-classe, devera ser autorizada pela instituicao de ensino.
 
IV - relacao dos estudantes transportados, devidamente homologada pelo DETRAN-DF e,
 
em se tratando de atividade extra-classe, devera ser autorizada pela institulcao de enslno,
 
obedecida a capacidade de passageiros do veiculo,
 
Art. 11° - Os vefculos destinados ao STCEdeveriio ser aprovados em vistories realizadas 
pelo DMTU com periodicidade definida na requlementeceo desta Lei. - REVOGADO PELA LEI 
2.125/98. (Em func;ao do art. 7° da lei 2.564/00 revogar integralmente a lei 2.125/98, este 
artigo entra em vigor novamente lt! ???). 
Art. 12° - A lotacao prevista no certificado de Registro dos Veiculos destinados ao sTCE/DF 
podera ser aumentada em ate 50% (cinquenta por cento), mediante projeto aprovado pelo 
DETRAN-DF, observados as crlterios de seguranc;a e a idade dos alunos, desde que tados 
possam estar sentados e desde que os veiculos sejam dotados de cinto de sequranca indi
vidual. 
Paraqrafo unlco - Eexpressamente proibido 0 transporte em pe. 
Art. 13° - Os autorizados deverao obrigatoriamente firmar contrato de prestacao de service 
com os pais ou responsaveis dos escolares ou com os contratantes. 
Art. 14° - 0 DMTU, em conjunto com 0 DETRAN/DF, devers indicar e sinalizar, nas proximi
dades das escolas, locais exclusivos de embarque e desembarque dos alunos. 
Art. 14° - 0 DETRAN-DF sinalizara locais preferenciais para embarque e desembarque dos 
alunos, nas proximidades das escolas, dando prioridade para os veiculos escolares. 
Art. 14° - As Adrninistracoes Regionais, obedecido 0 disposto na Lei nO 1.394, de 4 de mar
co de 1997, criarao locais preferenciais para embarque e desembarque dos alunos, nas 
proximidades das escolas, zelando prioritariamente para os veiculos escolares, apes mani
festacao dos orqaos executivos e rodovlario de transite do Distrito Federal. 
Art. 14° - 0 DETRAN-DF, em conjunto dam as administrac;6es regionais, criara e slnalizara 
os locais para embarque e desembarque dos alunos nas proximidades das escolas, zelando 
prioritariamente para os velculos escolares. 
Paraqrafo unico. 0 DETRAN-DF sinalizara os locais preferenciais para embarque e desem
barque dos alunos, conforme 0 disposto no caput. 
Art. 15° - 0 Conselho de Transporte Publico Coletivo da Secretaria de Transportes inclui um 
representante dos exploradores do Service de Transporte Coletivo de Escolares. 
Art. 16° - Os autorizados ou os motoristas de veiculo do sTCE/DF devem ser cadastrados 
no orgao competente do poder permitente, ao qual fornecerao dados pessoais e outros re
lativos ao service exigidos pelo Regulamento desta lei. 
§ 1° - 0 condutor de vefculos do sTCE/DF devera ser aprovado em curso espedfico nos 
termos da reqularnentacao do Conselho Nacional de Transito. 
§ 2° - 0 previsto no paraqrafo anterior podera ser substituido por licence provlsoria ate a 
conclusao do curso. 
Art. 17° - somente poderao explorar 0 sTCE pretendentes que comprovem estar com suas 
obrlqacoes tributarlas com a Distrito Federal regularizadas. 
Art. 18° - Excetuados os casas previstos nesta lei, compete ao DMTU, em parceria com 0 

DETRAN/DF, fiscalizar a integral execucao desta lei e de seu regulamento. 
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Art. 19° - As infracoes aos preceitos desta lei, de seu regulamento e do codiqo disciplinar
 
sujeitarao 0 infrator as seguintes sancoes, graduadas em conformidade com a gravidade:
 
1 - Advertencia:
 
2 - Multa;
 
3 - Apreensao do veiculo;
 
4 - Suspensao ou cassacao do registro do condutor ou da autorizacao.
 
Art. 20° - As autuacoes por infracoes previstas nesta lei, no seu regulamento e no codtqo
 
disciplinar serao julgadas pela autoridade competente do poder permitente para apllcacao
 
das penalidades neles inscritas.
 
Art. 21° - Vetado.
 
Art. 22 0 - A Junta Administrativa de Recursos de Intrecoes sera composta de cinco mem
bros: 
I - 0 presidente, indicado pelo Secretstio de Transportes; 
II - Um representante do DETRAN; 
III - Um representante dos prestadores do service de transporte coletivo de escolares indi
cado pela entidade representativa da categoria; 
IV - Um representante indicado pela Funda(;ao Educacional do Distrito Federa; 
V - Um representante das escolas particulares, indicado pelo Sindicato dos Estabelecimento 
Particulares de Ensino do Distrito Federal - SINEPE/DF. 
Art. 22° - A Junta Administrativa de Recursos de Infracoes sera composta de cinco mem
bros: 
I - Um membro, na qualidade de presidente, indicado pelo Secreta rio de Sequranca Publi
ca; 
II - Um representante do DETRAN; 
III - Um representante dos prestadores autonornos do service de transporte coletivo de es
colares indicado pela entidade sindical de maior expressao da categoria; 
IV - Um representante das pessoas juridicas prestadores do service de que trata esta lei; 
V - Um representante dos usuaries do transporte escolar. 
Art. 22° - A Junta Administrativa de Recursos de Infracoes sera composta de sete rnern
bros: 
I - Um membra, na qualidade de presidente, indicado pelo Secreta rio de Transportes; 
II - Um representante do DMTU; 
III - Um representante dos prestadores autonornos do service de transporte coletivo de es
colares indicado pela entidade sindical de maior expressao da categoria; 
IV - Um representante das pessoas jurfdicas prestadores do service de que trata esta lei; 
V - Um representante dos usuaries do transporte escolar; 
VI - um representante do Departamento de Transite do Distrito Federal; 
VII - um representante da Secreta ria de Educacao. 

Art. 22° - A Junta Administrativa de Recursos de Infracoes, de que trata esta lei, sera com
posta por cinco membras: 
I - Um membro, na qualidade de presidente, indicado pelo Secretario de Sequranca Publica 
do Distrito Federal; 
II - Um representante do DETRAN-DF; 
III - Um representante dos prestadores autonornos do servlco de transporte coletivo de es
colares; 
IV - Um representante das pessoas jurfdicas prestadores do service de transporte coletivo 
de escolares; 
V - Um representante dos usuaries do service de transporte coletivo de escolares; 
Art. 23° - Os exploradores que atuam no Service de Transporte Coletivo de Escolares deve
rao adequar-se as disposicoes desta Lei no prazo de noventa dias de sua reqularnentacao. 
Art. 24° - Aos prestadores de service que atuam no Service de Transporte Coletivo de Es
colares adata da publicecso desta Lei fica estipulado 0 prazo de tres anos para os vefculos 
da Classe "A" e de cinco anos para os vefculos da Classe "B" se adequarem aos requisitos 
do art. 8 0 , permitida a altera(;ao desses prazos na requlementedio desta Lei.. - REVOGADO 
PELA LEI 2.125/98. (Em fun(;ao do art. 70 da lei 2.564/00 revogar integralmente a lei 
2.125/98, este artigo entra em vigor novamente ttt ???). 
Art. 25° - 0 Poder Executivo, no prazo de noventa dias, expedira 0 regulamento e 0 codlqo 
disciplinar. 
Paraqrafo unico - Fica garantida a participacao de dois representantes dos transportadores 
escolares, indicados pelo sindicato da classe, na reqularnentacao desta lei. 
Art. 26° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao. 
Art. 27° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 
Brasilia, 24 de julho de 1.997, 109° da Republica e 38° de Brasilia, CRIsTOVAM BUARQUE 

Novos artigos acrescentados pela lei 2.125/98: (numeracao da propria Lei) - (Re
vogados pelo art. 70 da lei 2564/00). 

8 



Art. 2° - Fica permitida a utllizacao dos veiculos de que trata esta Lei na prestacao de ser
vices especiais nos periodos de recesso, ferias escolares, nos finais de semana ou em dias 
feriados, mediante autcrizacao espedfica do orgao competente do poder publico. (Revoga
do pelo art. 7° da lei 2564/00). 
Paraqrafo unico - Na hipotese de 0 service especial ser realizado nos finais de semana ou 
em dias feriados sem a autortzacao espedfica referida no caput, esta sera validada no pri
meiro dia utll apes a prestacao do service. (Revogado pelo art. 7° da lei 2564/00). 
Art. 3° - Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores escolares de que trata esta 
Lei, e novas autorizacces somente serao concedidas mediante estudos efetuados pelo or
gao competente do poder publico, em conjunto com a entidade de classe representativa da 
categoria dos prestadores de service de transporte coletivo de escolares. (Revogado pelo 
art. 7° da lei 2564/00). 
Paraqrafo unlco - serao mantidas as autonzacoes concedidas ate a data da publlcacao des
ta Lei aos prestadores do servlco de transporte coletivo de escolares. (Revogado pelo art. 
7° da lei 2564/00). 
Art. 40 - Fica permitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de transporte escolar, em 
conformidade com a leqlslacao vigente. (Revogado pelo art. 7° da lei 2564/00). 
Art. 5° - Os prestadores do service de transporte coletivo de escolares procederao as ade
quacces ao disposto nesta Lei no prazo de cento e vinte dias contados da requlamentacao. 
(Revogado pelo art. 7° da lei 2564/00). 
Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, (Revogado pelo art. 7° da lei 
2564/00). 
Art. 70 - Revogam-se as disposicoes em contrario, especialmente os arts. 80, 90, 110 e 240 
da Lei 1.585 de 24 de julho de 1.997. (Revogado pelo art. 7° da lei 2564/00). 

Novos artigos acrescentados pela lei 2.564/00: (numeracao da propria Lei) 

Art. 20 - Fica permitida a utillzacao dos vefculos de que trata esta Lei na prestacao de ser
vices especiais nos periodos de recesso, ferias escolares, nos finais de semana ou em dias 
feriados, mediante autortzacao especlfica do orgao competente do poder publico. 
Art. 3° - Fica permitida a velculacao de publicidade nos veiculos de transporte escolar, em 
conformidade com a leqislacao vigente. 
Art. 4° - Os prestadores do service de transporte coletivo de escolares procederao as ade
quacces ao disposto nesta Lei no prazo de cento e vinte dias de sua reqularnentacao. 
Art. 5° - 0 Poder Executivo requlamentara esta Lei no prazo de trinta dias. 
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publlcacao. 
Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 2.125, de 12 de no
vembro de 1.998. 
Novos artigos acrescentados pela lei 2.819/01 (nurneracao da propria lei): 
Art. 2° - Fica permitida a uttllzacao dos vefculos de que trata esta Lei na prestacao de ser
vicos especiais nos perfodos de recesso, ferias escolares, nos finais de semana ou em dias 
feriados, mediante autorlzacao espedfica do DETRAN-DF. 
Art. 3° - Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores escolares de que trata esta 
lei, e novas autorizacoes somente serao concedidas mediante estudos efetuados pelo DE
TRAN-DF e representantes da categoria. 
Paraqrafo unlco: Serao mantidas as autorizacoes concedidas ate a data da pubilcacao desta 
Lei aos prestadores do service de transporte coletivo de escolares. 
Art. 4° - Constatada pelo Poder Publico a existencia de demanda reprimida, novas autoriza
<;;5es para prestacao dos ervico de transporte coletivo de escolares poderao ser concedidas 
no prazo maximo de sessenta dias. 
Paraqrafo unlco: Os operadores que ja sejam credenciados e desejem nova autorlzacao, 
deverao transformar-se em pessoa jurfdica. 
Art. 5° - 0 prestador de service de transporte coletivo de escolares, na impossibilidade da 
utitizacao do vefculo autorizado, podera utilizar temporariamente outro veiculo, na forma 
constante da reqularnentacao desta Lei, autorizado pelo DETRAN-DF. 
Art. 6° - Fica permitida a transferencia da autorizacao para prestacao do service de trans
porte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado tenha no minimo um ana como trans
portador no STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autortzaceo, nao podera pleitear no
va autorlzacao no periodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de servlco de transporte coletivo de esco
lares, fica permitida a transferencia da autorizacao para seus sucessores, nao sendo exigido 
o prazo minimo de que trata 0 caput.
 
Art. 7° - Fica permitida a vetculacao de publicidade nos veiculos de transporte escolar em
 
conformidade com a leqlslacso vigente.
 
Art. 8° - Os prestadores do service de transporte coletivo de escolares procederao as ade

quacces exiqldas por esta Lei no prazo de cento e vinte dlas contados da sua regulamenta

<;;ao.
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Art. 9° - 0 usa do vefculo de transportes escolares sera autorizado pelo DETRAN-DF depois 
de aferido seu estado de conservacao, 
Art. 10° - 0 Poder Executivo requlamentara esta Lei no prazo de noventa dias. 
Art. 11° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 12° - Revogam-se as disposicoes em contrarlo, 
Brasilia, 19 de outubro de 2.001 - Publicada no DODF de 20 de outubro de 2.001 

LEI N° 1.394, DE 04 DE MAR(:O DE 1.997, publicada no DODF de 
OS/03/97.(Autora do Projeto: Deputada Distrital Maria Jose - Maninha) 

Dispoe sobre a criacao de area de embarque e de
sembarque do transporte coletivo escolar. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;O SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - As lnstituicoes pre-escolares e escolares de 10 e 2° grau reservarao, nos limites do 
seu terreno, area para embarque e desembarque dos alunos que utilizam 0 transporte cole
tivo escolar. 
Paraqrafo 1° - Fica isenta da obrigatoriedade de que trata 0 caput a lnstituicao localizada: 
I - em terreno com area inferior a mil metros quadrados; 
II - em lote contfguo a estacionamento publico, desde que este permita ao estudante aces
so segura do vefculo a escola. 
Paraqrafo 2° - A clrculacao dos vefculos no terreno da escola sera feita sem prejuizo da se
guranc;;a dos alunos, segundo projeto aprovado pelo orgao competente da adrninlstracao 
publica. 
Art. 2° - No caso de instituicoes de ensino ja existentes nao disporem de area suficiente pa
ra embarque e desembarqueaos alunos do transporte coletivo escolar, 0 Poder Executivo 
deflnira e delimttara areas para essa finalidade nos estacionamentos, vias e logradouros 
publicos contfguos ao acesso as lnstituicoes, bem como estabelecera os horarios de funcio
namento. 
Art. 3° - As instituicoes pre-escolares e escolares, quando contfguas a estacionamentos e 
vias publicas, terao, preferencialmente, os acessos principais voltados para esses logradou
ros. 
Art. 40 - No caso de que trata 0 art. 2°, 0 Poder Executivo prornovera as aedes necessarias 
ao cumprimento do disposto nesta Lei, no prazo de dois anos de sua publicacao. 
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubttcacao. 
Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contra rio. 

Que e 0 Programa de Transporte Escolar? 
a Programa Nacional de Transporte Escolar - PNTE consiste no repasse de recur
50S. Financeiros, mediante celebracao de convenlos as aNG, que mantenham es
colas de educacao especial, para aqutstcao de veiculos automotores (zero qullorne
tro), 

a Programa I\lacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, baseia-se na 
transferencla autornatlca de recursos financeiros, em carater suplementar, para 
custear despesas com a rnanutencao de veiculos automotores destinados aos alu
nos do ensino fundamental, residentes em areas rurais das redes de ensino esta
duals e municipais, constantes do censo escolar do ano anterior ao do atendimen
to e que utilizam 0 transporte escolar. 

ADENDO I (MODELO DE LEGISLA<;AO APLICADA EM OUTRAS CIDADES) 

DECRETa N0. 7146 - de 09 de outubro de 2001. 

Regulamenta a exploracao do servlco de transporte escolar no Municipio de 
Juiz de Fora. 

a Prefeito de Juiz de Fora, no usa de suas atrlbutcoes que Ihe conferem 0 ar
tigo 86,inc.VI da Lei orqantca do Municipio, e considerando a Lei nO. 8110/92, a 
Lei nO. 8509/94, a Lei nO. 9377/98, a Lei nO. 9588/99, a Lei nO. 9620/99 e a Lei 
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nO. 9854/00, 

DECRETA: 

Da Permtssao: 

Art.L? - 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares no Municipio de Juiz 
de Fora e gerenciado pela Secreta ria l\1unicipal de Transportes e Transite e sua 
operacao delegada a terceiros, sob contrato de perrnlssao, apos processo hcltato
rio. 

Art.20 - A elaboracao do edital para deflnlcao dos criterlos de licita<;ao, ftcara 
a cargo da Secretaria Municipal de Transportes e Transito e sera encaminhado a 
Comissao Permanente de ucttacao da Prefeitura de Juiz de Fora para a coordena
<;ao do processo llcttatorto. contando esta Comissao com a partlcrpacao de 2 (dois) 
representantes da Settra, em conformidade com as Leis de nO 8666/93 e nO 
8987/95. 

Art.30 - A permissao de que trata este Regulamento sera delegada pela Se
creta ria Municipal de Transportes e Transito a profissionais autonornos. 

§10- Sera outorgada apenas uma permlssao a cada perrnlsslonarlo: 

§20- A permissao delegada ao permissionarlo adrnltlra somente a cadastra
mento de 01 (urn) veiculo. 

ArtAO - A outorga da perrnlssao para operar 0 transporte escolar dar-se-a 
mediante assinatura, pelo permlsslonarlo ou par seu representante legal, de um 
termo de permtssao. 

§10 - Efetuada a assinatura do termo de perrnlssao sera concedido 0 alvara, 
atraves da ernlssao do Cartao de Identlficacao do Veiculo - CIV, contendo identifi
cacao do perrnisslonarlo, do motorista auxiliar e do acompanhante; 

§20 - 0 Cartao de Identificacao do Veiculo - CIV devera ser afixado no inte
rior do veiculo em poslcao visivel; 

§30 - 0 alvara-Clv para exploracao do transporte escolar devera ser renova
do anualmente; 

§40 - A renovacao do alvara devera ser obrigatoriamente requerida pelos 
permisslonarios ate 0 final da primeira quinzena de fevereiro de cada ano. 

§50 - Os permlsslonarios que deixarem de requerer a renovacao do alvara 
na epoca estabelecida, flcarao sujeitos a multa de 300 (trezentos) UFIRs. 

§60 - A falta de renovacao do alvara na epoca estabelecida no §40 deste ar
tigo, sem prejuizo do que disp5e 0 paraqrafo anterior deixara 0 permlsslonarlo 
com 0 alvara suspenso, proibido de exercer sua funcao, par 180 (cento e oitenta) 
dias, prazo que 0 mesmo tera para regularizar a sltuacao, 

Art.50 - Pela adrnlnlstracao do service envolvendo cadastro, fiscallzacao, es
tudos e melhorias para 0 service e atendimento as sollcltacoes e reclarnacoes da 
comunidade, na epoca da renovacao do alvara sera cobrada do perrnlsslonario a 
custo de gerenciamento operacional no valor de 3 LlFM. 

§10 - 0 e.G.O. devers ser pago na data da renovacao do alvara. 

§20 - 0 recolhimento do Custo de Gerenciamento Operacional devera ser fei
to pelos permlsslonarlos ao Fundo Municipal de Transportes - FMT, em DAM pro
prio. 
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§3° - Em caso de atraso no recolhimento, 0 valor sera corrigido segundo in
dice oficial. 

Art.Go - No caso de desrstencia por parte do perrnlssionarlo para 0 exercicio 
do service do transporte escolar ou no falecimento do permlsslonarto a permissao 
sera automaticamente cancelada, nao se admitindo transterencla. 

Art.7° - A expedtcao e renovacao do alvara flcara condicionada a apresenta
c;ao dos seguintes documentos, ressalvada a possibilidade de novas exiqenclas: 

I - Para 0 perrnlsslonarlo (profissional autonorno ); 

a) Carteira de Identidade; 

b) Comprovante de Resldencla; 

c) Carteira de Habllltacao categoria D ou E; 

d) Cornprovacao de no minimo dots anos de habllttacao: 

e) Comprovante de conclusao do curso especifico de transporte escolar emi
tido por entidade credenciada; 

f) Certldao do prontuarlo - PRINT emitido pelo DETRAN certificando nao ter 
cometido nenhuma Infracao grave ou gravissima ou ser reincidente em tnfracoes 
medias durante os ultimos doze meses; 

g) Apresentacao da Certtdao Negativa de Debito Ampla emitida pela Prefeitu
ra de Juiz Fora; 

h) Certldao Negativa das Varas Criminais de Juiz de Fora; 

i) Atestado de bons antecedentes expedidos pela 7a DRSPjJF; 

j) Comprovante de Quitac;ao da Contrlbulcao Sindical; 

k) Certificado do registro e Iicenciamento do veiculo, que devers estar em 
nome do proprio perrnlssionarto, ou em caso de leasing, constando no documento 
o nome do perrnlsslonario, eo pagamento do segura obriqatorio de responsabili
dade civil; 

I) laudo de vistoria especial, expedido pela Delegacia Adjunta de Translto e 
Acidentes da 7a DRSP- Juiz de Fora; 

m) Comprovante de vistoria do veiculo, realizada pela Secreta ria Municipal 
de Transportes e Transito. 

II-Para 0 acompanhante responsavel: 

a) Carteira de Identidade; 

b) Comprovante de Residencia: 

c) Atestado de bons antecedentes expedido pela 7a DRSPjJF. 

Art.8° - Para a renovacao do alvara das empresas perrnlsslonarlas ja cadas
tradas serao exlqidos, alern dos documentos relacionados no artigo 7°, item I, ali
neas CaM, 0 Contrato Social registrado na Junta Comercial ou em cartorlo de Re
gistro Civil das pessoas juridicas e 0 alvara de locallzacao, 

Art.go - 0 permlssionario podera contratar motorista auxiliar, que sera ca

dastrado na Secreta ria l'vlunicipal de Transportes e Translto e devers satisfazer as
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exlqenclas contidas no artigo 70, item I, alineas A a J. 

Art.l0 - As permlssoes outorgadas podem ser revoqaveis: 

I - A qualquer tempo, a crlterlo da Secreta ria Municipal de Transportes e 
Transito: 

II - Por descurnprimento, pelo titular da perrnlssao, das condicoes estabele
cidas no respectivo termo ou das normas complementares; 

III - Por rna conduta do permtsslonarlo, revelada pela coordenacao de delitos 
contra 0 patrlrnonlo ou contra os costumes; 

IV - Sempre que, na forma da lei, houver sido cassado 0 documento de ha
bllltacao do permlsslonarlo: 

V - Quando 0 perrnlssionario entregar a dlrecao de seu vefculo a terceiros, 
em desacordo com as normas prescritas em Lei e neste regulamento; 

VI - Sempre que 0 perrnlssionario deixar de exercer, efetivamente a ativida
de; 

VII - Por clrculacao de veiculo movido a cornbustivel cuja a utlllzacao seja 
proibida. 

Paraqrafo Ontco- Ao perrnlssionarlo que tiver revogada a sua perrnissao sera 
vedada a exploracao do servlco em permlssoes futuras. 

Art.ll - A revoqacao prevista no artigo anterior sera precedida de Inquerlto 
administrativo, ressalvado 0 disposto no seu inciso I, assegurado ao permissiona
rio 0 mais amplo direito de defesa. 

Paragrafo Unico- 0 perrnisslonarlo tera 0 prazo de 5 (cinco) dias uteis para 
se defender, contados da data de sua lntlrnacao. 

Art.12 - A perrnissao para explorar 0 servlco de transporte escolar, quando 
revogada, retornara ao munidpio e tera 0 seu novo preenchimento precedido de 
llcltacao, atendidas as exlqencras legais e regulamentares. 

DO SERVI<;O: 

Art.13 - 0 ernbarque e 0 desembarque dos escolares devers ser feito com 
sequranca, sempre que possfvel em areas de estacionamento regulamentado pela 
Secreta ria Municipal de Transportes e Transite, quando as condlcoes locais 0 per
mitirem. 

Art.14 - 0 Permlsslonarlo podera requerer llcenca para afastamento da pres
tacao do service por tempo determinado, nas seguintes sltuacoes: 

I - Furto ou roubo do vefculo - ate 360 (trezentos e sessenta dias); 

II - Acidente grave ou destrulcao total do veiculo - ate 180(cento e oitenta 
dias) ; 

III - Substltulcao do veiculo - ate 0 inicio do semestre letivo seguinte. 

§1° - Quando da ocorrencia do previsto nos incisos 1,11,111 enos demais ca
50S de impedimento, devers 0 perrnlsslonario ou seu representante legal notificar, 
por escrito, a secretaria Municipal de Transportes e Transito em 10 (dez) dias, sob 
pena de multa e suspensao da licence e ap6s decorrido 30 (trinta) dias, cassacao 
do alvara. 
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§20 - 0 exposto nos incisos I e II deste artigo deverao ser devidamente 
comprovados atraves de docurnentacao. 

§30 - 0 prazo previsto nos incisos II e III deste artigo podera ser prorrogado 
por igual periodo a crlterlo da Secreta ria Municipal de Transportes e Translto, 

§40 - Na ocorrencia do previsto nos incisos 1,11,111 enos demais casos de 
impedimento de clrculacao do veiculo, 0 perrnissionarlo podera providenciar 0 t
mediato transporte dos escolares atraves de outro veiculo por ate 2 (dois) dias u
teis. Havendo necessidade de prazo superior, 0 veiculo substituto devera ser ca
dastrado e vistoriado pela Secreta ria Municipal de Transportes e Transito para sua 
ltberacao em carater provisorio, por prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo 0 

permlsslonarlo manter a autorlzacao emitida pela Settra afixada no vidro dianteiro 
do veiculo durante 0 periodo de operacao, Em ambos os casos, 0 veiculo devera 
atender as exiqenclas da leqlslacao municipal para transporte fretado. 

Art.15 - Nos veiculos escolares, quando em servlco , devera viajar, alern do 
motorista, acompanhante responsavel, com idade minima de 16 (dezesseis) anos, 
que devera ser cadastrado na Secreta ria Municipal de Transportes e Transito. 

Paraqrafo unlco - Nos veiculos escolares e obrlqatorio a atixacao de listagem 
com nome completo dos passageiros, endereco, telefone e 0 nome do responsavel 
pelos mesmos. 

DOS VEICULOS: 

Art.16 - Para a exploracao do service de transporte escolar somente poderao 
ser utilizados veiculos automotores do tipo Kombi, Vans, Micro-onibus ou Onibus, 
que preencham os seguintes requisitos: 

I - conter nas partes laterais e traseira uma faixa amarela, com 40 cm de 
largura, pintada ou em forma de adesivo especial nao removivel, que ao ser reti
rado apresente deformacoes que lrnpeca a sua reutlllzacao, inscrita em letras pre
tas a palavra "escolar", de acordo com 0 Codiqo Nacional de Translto: 

II - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades na 
parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas nas extremidades 
superior da parte traseira; 

III - cinto de sequranca em nurnero igual a lotacao: 

IV - possuir os equipamentos obnqatortos normais e estar tambern equipado 
com fecho interne de sequranca nas portas, saida de ernerqencia e aparelho llrni
tador de velocidade, sendo a velocidade maxima permitida nos Iimites estabeleci
dos pela Lei nO 9503/97 (CNT)~ 

V - apresentar faixa com 0 limite de capacidade de lotacao fixado na parte 
externa do veiculo, conforme modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Transportes e Transite: 

VI - possuir 0 nurnero do cadastro da Secretaria Municipal de Transportes e 
Transito pintado na parte externa do veiculo; 

VII - afixarem na parte traseira dos veiculos, atraves de pintura, em lugar 
visivel, 0 nurnero de sua placa e 0 nurnero de telefone para rectarnacoes e a data 
de tabrtcacao do veiculo, conforme padrao definido pela Secretaria Municipal de 
Transportes e Translto: 

VIII - capacidade para transportar todos os escolares, assim como 0 auxiliar 
do condutor, sentados; 

IX - nao ter sofrido qualquer rnodlflcacao de suas caracteristicas originais de 
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tabrtcas, ressalvadas aquelas permitidas por resoluc;5es do CONTRAN; 

x - emplacado e Iicenciado no municipio de Juiz de Fora; 

XI - sistema de comuntcacao ligado a central de radio ou telefone celular, de 
forma a permitir aos pais ou ao coleqlo obter informac;5es da locallzacao do veicu
10, atrasos eventuals ou condic;5es dos escolares; 

XII - extintor de lncendlo com carga de po quirnlco seco ou gas carbonico de 
4 KG; 

XIII - e demais equipamentos obrlqatorlos estabelecidos pela resolucao n014 

de 06 de fevereiro de 1998 do CONTRAN. 

Art.17 - Os velculos com capacidade para ate 12 (doze) passageiros deverao 
ser obrigatoriamente substltuidos ate 0 dia 31 (trinta e um) de dezembro do ana 
em que os mesmos completarem 12 (doze) anos de fabricacao e os demais veku
los, 15 anos. 

Art.18 - A substltuicao por vekulo com capacidade para ate 12 (doze) pas
sageiros sera processada obrigatoriamente por outro que tenha no maximo 6 
(sets) anos de fabrlcacao, 

Paraqrafo unlco - Podera ser admitido vefculo substituto de ate 8 (oito) anos 
de fabrtcacao, a crlterlo da Secreta ria Municipal de Transportes e Translto, para os 
casos de sinistro ou furto, devidamente comprovados. 

Art.19 - A substltulcao por velculo com capacidade para mais de 12 (doze) 
passageiros sera processada obrlqatorlarnente por outro que tenha no maximo 8 
(oito) anos de fabrlcacao. 

Paraqrafo Unico: Podera ser admitido veiculo substituto de ate 10 (dez) anos 
de tabrtcacao, a crlterlo da Secretaria Municipal de Transportes e Translto, para os 
casos de sinistro ou furto, devidamente comprovados. 

Art.20 - Os velculos utilizados no transporte escolar deverao ser vistoriados 
a cada 180 dias (nos meses de janeiro e julho), com expedlcao do competente 
laude de vlstorla pela 7a DRsP-JF, 0 qual sera visado pela Secreta ria Municipal de 
Transportes e Transito. 

§1°-Quando da vistoria semestral dos veiculos destinados ao transporte de 
escolares, na 7a DRsP-JF, deverao os interessados comprovar 0 cadastramento 
junto a Secreta ria Municipal de Transportes e Transito: 

§20 - A Secreta ria Municipal de Transportes e Transite fara uma vistoria se
mestral nos velculos escolares para verlflcacao do cumprimento das exlqenctas 
deste Decreto. 

§3 0 - 0 permlssionario devers recolher, semestralmente, ao Fundo Municipal 
de Transportes, quando da vistoria 0 valor correspondente a 0,3 UFM por veiculo, 
referente a taxa de vistoria. 

Art.21 - Aprovado 0 veiculo na vistoria, a Secretaria Municipal de Transpor
tes e Translto fara afixar selo proprio, em local visivel, no interior do velculo, que 
nao podera ser retirado, em hipotese alguma, ate a vistoria seguinte, sob pena de 
multa. 

Art. 22 - 0 velculo nao aprovado na vistoria ftcara impossibilitado de trafegar 
e somente apos nova vistoria, sanadas as irregularidades, sera Iiberado para 0 

service. 

Art.23 - A Secreta ria Municipal de Transportes e Translto podera, a seu crite
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rio, promover vistoria extraordlnarla nos veiculos escolares, quando julgar neces
sarlo para verlflcacao do curnprimento das exlqenclas deste Decreto quanta a se
guranc;a, conforto e aparencia. 

DAS PENALIDADES: 

Art.24 - Alern das Infracoes ja estabelecidas no art.23, Incise I a XII da Lei 
nO 8110/92, sera aplicada multa ao permlsslonario que trafegar sem 0 selo de vis
toria. 

Art.25 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcacao, 

Prefeitura de Juiz de Fora, 09 de outubro de 2001. 

a) TARcisIO DELGADO - Prefeito de Juiz de Fora. 

a) PAULO ROGERIO DOS SANTOS - Secretarlo Municipal de Adrninlstracao. 

ADENDO II 

DECRETa N.O 8420 - de 13 de dezembro de 2004. 

Regulamenta a exploracao do servlco de transporte escolar no Municipio de 
Juiz de Fora. 

a Prefeito de Juiz de Fora, no usc da atrlbulcao constante do inciso VI do art. 
86 da Lei Orqanlca do Municipio; considerando pareceres exarados pela Procura
doria Geral do Municipio no Processo Administrativo n.O5921/90 - 2.0 volume, 
considerando as dtsposlcoes da Lei n.O8110, de 15 de julho de 1992, da Lei n.o 
9377, de 13 de novembro de 1998, da Lei n.O 9588, de 09 de setembro de 1999, 
da Lei n.o 9620, de 11 de outubro de 1999 e da Lei n.o 10.588, de 19 de novem
bro de 2004, 

DECRETA: 

CAPITULO I - Da Licence para Transporte Escolar. 

Art. 1.0 - A atividade de Transporte Escolar no Municipio de Juiz de Fora e 
gerenciada, no ambito do Municipio, pela Agencia de Gestae do Transporte e Tran
sito de Juiz de Fora - GETTRAN/JF, entidade incumbida da ftscallzacao do curnpri
mento das normas regulamentares relativas a conducao de escolares. 

Art. 2.° - Define-se como veiculo de transporte escolar aquele utilizado, ain
da que sem carater de exclusividade, para conducao coletiva de estudantes matri
culados em estabelecimento de enslno. 

Art. 3.° - a service de transporte escolar podera ser prestado por pessoas fi
sicas ou juridicas, estabelecidas nos moldes previstos pelo C6digo Civil vigente, 
Lei n.ol0A06, de 10 de janeiro de 2002. 

Art. 4.° - as veiculos destinados a transporte escolar, no ambito do Munici
pio de Juiz de Fora, somente poderao circular com llcenca, expedida pela GET
TRAN/JF, consubstanciada em Certificado de ldentlflcacao de Veiculo - CIV, con
tendo ldentlficacao do proprietarto do veiculo, do motorista titular, do motorista 
auxiliar e dos acompanhantes. 

§ 1.0 - a CIV tera prazo de validade de 12 (doze) meses, devendo ser reno
vado anualmente. 

§ 2.° - A autorizacao para transporte escolar, emitida pelo DETRAN-MG, eo 
CIV expedido pela GETTRAI\I, deverao ser afixados na parte interna do veiculo, em 
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local visfvel, com lnscrlcao da lotacao perrnitida, de acordo com a capacidade es
tabelecida no Certificado de Registro e Licenciamento de Vefculo - CRLV. 

Art. 5. 0 - Pela expedlcao do CIV e adrnlnlstracao do servlco de transporte es
colar, envolvendo cadastro e flscallzacao, sera cobrada do titular da Iicenc;a 0 Cus
to de Gerenciamento Operacional - CGO, no valor equivalente a 99,63 UFIR's. 

Paragrafo unlco - 0 CGO sera recolhido ao Fundo Municipal de Transportes 
FMT, pelo requerente da llcenca, em DAI"1 proprio. 

Art. 6. 0 - 0 CIV devera ser requerido, junto aGETTRAI\J/JF, pelo proprietario 
do vefculo ou, em caso de "leasing", pelo arrendatario indicado no CRLV, mediante 
apresentacao dos seguintes documentos: 

I - cornprovacao da capacidade jurfdica do requerente da llcenca, mediante: 

a) cedula de identidade, no caso de pessoa fisica; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ate constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis
trado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a
coes, acompanhado de documentos de elelcao de seus administradores; 

d) lnscrlcao do ate constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercicio; 

II - Certificado de Registro e Licenciamento, expedido pelo DETRAN-MG, 
comprovando a propriedade do veiculo e 0 pagamento do seguro obriqatorio de 
responsabilidade civil; 

III - autortzacao do DETRAN-MG para utlltzacao do vefculo como transporte 
escolar; 

IV - laudo de vistoria especial do veiculo, conforme previsto nas Portarias 
6486/77 - DETRAN-MG e 086/DATA-JF, expedido pela Delegacia Adjunta de Tran
sito e Acldentes da 7a DRSP-Juiz de Fora; 

V - apresentacao da Certldao Negativa Ampla de debltos fiscais para com 0 

Municipio de Juiz de Fora, em nome do requerente, expedida pela Diretoria de Re
ceita e Controle Interno. 

Art. 7. 0 - No caso de venda do vefculo ou deslstencla da atividade por parte 
do detentor da llcenca, 0 CIV sera cancelado, nao se admitindo transferencla. 

Paraqrafo untco - Caso 0 novo proprietarto do veiculo pretenda prosseguir
 
com a atividade, devera requerer, junto aGETrRAN/JF, a expedlcao de novo CIV,
 
mediante apresentacao da docurnentacao indicada no art. 6.0 .
 

Art. 8. 0 - No caso de falecimento do perrnissionarlo ernpresarlo individual, 
sera permitida a transferencia da perrnlssao para 0 conjuqe superstite, ou para 
um dos herdeiros legais, ou, ainda, para terceiro nao perrnlssionarlo, na conformi
dade da partilha devidamente homologada em juizo ou alvara judicial, e tal trans
ferencla devera se dar mediante requerimento protocolizado na prefeitura e dirigi 
do aGETTRAN/JF, no prazo de ate 120 (cento e vinte dias), contados da data do 
falecimento. 

Paraqrafo unlco - Nesta hlpotese, 0 novo prestador dos servlcos devera
 
cumprir rigorosamente todas as exiqenclas e requisites legais e regula mentares,
 
sob pena de indeferimento ou cassacao da licence. independentemente de qual

quer lndenlzacao por parte do Poder Publico.
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CAPiTULO II - Da Execucao dos servtcos, 

Art. 9.0 - 0 servlco de transports escolar visa proporclonar conducao ade
quada e segura para escolares, efetuando a liga<;ao resldencla-escola e vice-versa, 
sem obrigatoriedade de ltlnerarlo flxo, 

Art. 10 - 0 nurnero de passageiros transportados correspondera a capacida
de de ocupacao do velculo, prevista no CRlV, excetuando-se 0 banco dianteiro, 
onde e proibida a conducao de escolares. 

Art. 11 - Somente poderao conduzir veiculos utilizados no servlco de trans
porte escolar, rnotorlstas devidamente cadastrados junto aGETTRANjJF, que sa
tlsfacarn os seguintes requisltos: 

I - idade superior a (21) vinte e um anos, cornprovada mediante apresenta
<;ao de cedula de identidade; 

II - pelo menos dois anos de habllltacao na categoria D, comprovada medi
ante apresentacao da Carteira de Habllttacao: 

III - cornprovacao, mediante apresentacao de certldao emitida pelo DETRAN, 
de nao ter cometido nenhuma lnfracao grave ou gravfssima, nem ser reincidente 
em lnfracoes medias, durante os doze ultlmos meses; 

IV - aprovacao em curso especializado, nos termos da reqularnentacao do 
CONTRAN; 

V - certidao negativa das varas criminais de Juiz de Fora; 

VI - atestado de bons antecedentes expedido pela 7.a DRSPjJF; 

VII - comprovante de quitacao da contrtbulcao sindical. 

Art. 12 - Nos vefculos escolares que transportem menores de 18 (dezoito) 
anos, quando em servico, devera viajar, alern do motorista, acompanhante maior 
de 18 (dezoito) anos, encarregado de zelar pela sequranca dos colegiais transpor
tados. 

Paraqrafo unlco - 0 acompanhante devera se cadastrar junto a GETTRAI\JjJF, 
mediante apresentacao dos seguintes documentos: 

I - cedula de identidade; 

II - comprovante de residencla: 

III - certldao negativa das varas criminais de Juiz de Fora; 

IV - atestado de bons antecedentes expedido pela 7a DRSPjJF. 

Art. 13 - 0 embarque e desembarque dos escolares devera ser feito com se
quranca, em areas de estacionamento previamente autorizadas pela GETTRANjJF. 

CAPITULO III - Dos Veiculos 

Art. 14 - 0 servlco de transporte escolar somente podera ser prestado medi
ante utlllzacao de veiculos automotores com capacidade igual ou superior a 08 (oi
to) passageiros, excluido 0 motorista, que preencham os seguintes requisitos: 

I - nao ter sofrido qualquer rnodlficacao de suas caracterfsticas originais de 
fabrica, ressalvadas aquelas permitidas por resolucoes do CONTRAN; 

II - ser emplacado e Iicenciado no Municipio de Juiz de Fora; 
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III - possuir sistema de cornunlcacao Iigado a central de radio ou telefone 
celular; 

IV - possuir extintor de lncendio com carga de po qufmico seco ou gas car
bonico de 4 kg; 

V - ser caracterizado de acordo com 0 Codiqo de Translto Brasileiro e padreo 
tecntco fornecido pela GETTRAN, conforme reqularnentacao espedfica; 

VI - estar equipado com fecho interno de sequranca nas portas, safda de 
ernerqencla e possuir Iimitador de abertura que permita abertura de no rnlnirno, 
15 cm (quinze centfmetros); 

VII - apresentar faixa com 0 limite de capacidade de lotacao fixado na parte 
externa do velculo, conforme modele estabelecido pela GETTRAN/JF; 

VIII - conter, em local proprio, definido pela GETTRAI\J/JF, letreiro indicativo 
do nurnero da placa, nurnero de telefone para reclamacoes, data de fabricacao do 
veiculo e selo de tnspecao de capacidade; 

IX - possuir as caracterfsticas e demais equipamentos obrlqatorios estabele
cidos na Lei Federal n.D 9503, de 23 de setembro de 1997 (Codlqo de Translto 
Brasileiro) e Resolucao n.o 14, de 06 de fevereiro de 1998 do CONTRAN; 

X - nao estar equipado com pelfculas, refletivas ou nao, cortinas ou persia
nas, em qualquer vidro. 

Art. 15 - A vida utll dos veiculos escolares do tipo Kombi e Van sera de, no 
maximo, 10 (dez) anos, e do tipo 6nibus e Micro onlbus, de 15 (quinze) anos. 

Art. 16 - Os velculos utilizados no transporte escolar deverao ser vistoriados 
a cada 180 dias, com expedicao do competente laudo de vistoria pela 7a DRSP-JF, 
o qual sera visado pela GETTRAN/JF. Paraqrafo unlco - 0 proprietarlo de veiculo 
de transporte escolar devera recolher ao Fundo Municipal de Transportes, quando 
da vistoria, 0 valor equivalente a 9,93 UFIR's, por veiculo, referente aTaxa de Vis
toria. 

Art. 17 - Os veiculos com vistoria desatualizada ou nao aprovados na vistoria 
serao apreendidos, ficando impossibilitados de trafegar, ate aprovacao em nova 
vistoria. 

CAPITULO IV - Das Infracoes e Penalidades 

Art. 18 - A flscalizacao dos servlcos de transporte escolar sera exercida pela 
GETTRAN/JF, entidade competente para autuar os infratores, expedir avisos, noti 
ficacoes e lnstrucoes necessarlas ao fiel cumprimento das dlsposlcoes deste De
creto. 

Art. 19 - 0 proprletarto do veiculo utilizado na conducao de escolares e 0
 

motorista do vefculo sao solidariamente responsaveis pelo cumprimento das dis

poslcoes legais e regulamentares sobre a materia.
 

Art. 20 - Constitui lnfracao toda acao ou omissao do proprietarlo do veiculo, 
motoristas ou acompanhantes, que contrarie disposlcoes legais e regulamentares 
sobre conducao de escolares, especialmente: 

I - trafegar com vefculo nao Iicenciado ou com 0 CIV vencido; 

II - trafegar com vefculo nao vistoriado, com vistoria desatualizada ou sem
 
selo de vistoria;
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III - trafegar com vefculo em mas condlcoes de funcionamento, sequranca, 
higiene e conservacao: 

IV - transportar escolares ou outros passageiros em pe no vefculo; 

V - ofender, destratar ou agredir os colegiais transportados; 

VI - desrespeitar a flscallzacao: VII - transitar em velocidade nao permitida; 

VIII - deixar de portar os equipamentos obriqatorlos: 

IX - trafegar sem 0 acompanhante referido no art.12 deste regulamento, de
vidamente cadastrado; 

X - deixar de cumprir avisos, notiflcacoes, tnstrucoes ou quaisquer outras 
normas regulamentares da conducao de escolares. 

Art. 21 - Alern das penalidades previstas no Codlqo de Transite Brasileiro, os 
infratores ficam sujeitos as seguintes sancoes penalidades: 

I - multa no valor equivalente a 16,60 UFIR's, por infrac;ao devidamente tipi
ficada, que tera seu valor dobrado em caso de relncldencia; 

II - cancelamento do CIV, em caso de relncldencla ou falta grave; 

III - apreensao do veiculo, em caso de: 

a) execucao da atividade de transporte escolar sem a competente llcenca: 

b) vistoria vencida; 

c) relncldencla. 

§ 1.0 - As penalidades previstas nos incisos I, II e III poderao ser aplicadas 
em conjunto ou alternadamente, conforme 0 caso. 

Art. 22 - as infratores terao prazo de 10 (dez) dias para pagar a multa ou 
apresentar defesa perante 0 Chefe de Departamento de Transportes da GET
TRAN/JF. 

§ 1.0 - Da declsao que julgar improcedente a defesa apresentada, cabera re
curso, no prazo de 05 (cinco) dias, para 0 Superintendente da GETTRAN/JF. 

§ 2.0 - Quando a declsao julgar procedente 0 Auto de Infrac;ao (AI), 0 autua
do sera intimado a recolher, no prazo de 10 (dias), ao Fundo Municipal de Trans
portes, 0 valor da condenacao, sob pena de lnscricao do debito em Dfvida Ativa e 
cobranca judicial. 

CAPITULO V - Das Dlsposicoes Finais e Transltorlas 

Art. 23 - Eassegurado, aos atuais detentores de ltcenca para transporte es
colar, 0 direito a continuidade da atividade, nos termos da llcenca ja concedida. 

Paraqrafo unlco - Quando da renovacao do CIV, os atuais permissionarlos, li
cenciados para transporte escolar, deverao se adequar as normas do presente De
creto. 

Art. 24 - As eventuais transterencias ocorridas ate a data de publicacao des
te regulamento poderao ser regularizadas ate 60 (sessenta) dias, impreterivel
mente, considerando-se como termo inicial para contagem deste prazo, tambern a 
data de publlcacao deste decreto, devendo 0 interessado protocolizar requerimen
to e documentos, (art. 6.0), dirigidos a GETTRAN/JF, que decldlra fundamentada
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mente, observados os requisitos legais. 

Art. 25 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcacao, revogadas 
as dlsposlcoes em contrarlo, especialmente 0 Decreto n.o 7146, de 09 de outubro 
de 2001. 

Prefeitura de Juiz de Fora, 13 de dezembro de 2004. 

a) TARCisIO DELGADO - Prefeito de Juiz de Fora. 

a) ANA AI\JGEUCA DE ANDRADE - Diretora de Adrnlnlstracao e Recursos 
Humanos. 

ADENDO III 

AC;AO CIVIL PUBLICA (FUNDAMENTOS SOUDOS - FUI\JDAIVIENTA<;AO DO MP) 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por seu Promotor de Justica, 
no uso de suas atrlbutcoes institucionais, com supedaneo nos artigos 10 , lnciso II; 
60; 129, II e III; 206, I; 208, VII, e 211, § 40, da Constltuicao da Republica; arti 
gos 30, 40, 50, 60, 15; 53, inciso I; 54, inciso VII; 70; 201, incisos V e VIII; 208, 
inciso V; 209, 213 e seus paraqrafos, da Lei Federal nO 8.069/90 (Estatuto da Cri
anca e Adolescente); e artigos 30, inciso I; 40, inciso VIII; 50, § 20, da Lei 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao), e, ainda, arts. 20 da Lei 
9.424\96, e, por derradelro, na Lei Federal nO 7.347/85 e 9.503\97, vem a pre
senca de Vossa Excelencia propor a presente 

AC;AO CIVIL P('BLICA 
com pedido de
 
TUTELA ANTECIPADA (CPC, artigo 273, ou 213 do ECA)
 

em face do 

MUNICiPIO DE UAuA-BA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede 
no centro desta cidade, ora representado pela prefeita municipal, Sra. ITALA MA
RIA DA SILVA RIBEIRO, pelos seguintes fundamentos fatlcos e de direito: 

1. DA COMPETENCIA DO JUiZO DA INFANCIA E JUVENTUDE 

Dita a Lei nO 8.069/90 (Estatuto da Crlanca e do Adolescente) que e competente 
o Juizo da Infancla e Juventude para julgar todas as causas relativas a Infancia e 
Juventude e, em especial, a A~ao Civil Publica para defesa de interesses di
fusos e coletivos, conforme se vislumbra dos ditames dos artigos 148 e 
209. 

Reza a leqlslacao menorista que: 

"Artigo 148 ... omissis ... 

IV - a Justice da Intiinci« e Juventude ecompetente para conhecer de ac;oes civis
 
fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos acrience e ao ado

iescente, observado 0 disposto no art. 209.
 
... omissis ...
 
Artigo 209. As ac;oes previstas neste capitulo serso propostas no foro do local on

de ocorreu ou deve ocorrer a aC;ao ou omlssso, cujo Iulzo tere competencte ebso

luta para processar a causa, ressalvadas a competencie da Justice Federal e a
 
competencie originaria dos Tribunais Superiores. "
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No que se refere ao posicionamento de nossos Tribunais patrios, tem-se que no 
confronto entre a competencla privativa da Fazenda Publica Municipal e a regra 
estampada na legislac;ao especial em comento - ECA - prevalece esta. 

Assim leciona a [urlsprudencia: 

"Competencis. Iustice da Infancia e juventude. Ensino. Mandado de Sequrence. 
Histottco Escolar. 0 Juizo da Infancia e Juventude ecompetente para processar a 
julgar mandado de sequrenc« impetrado pe/o t-untsteno Publico contra ato de dire
l;ao de escola privada que recusou 0 fornecimento de hlstotico escoar por causa da 
inedimptencie ... ". (STJ Rec. Especial 67.647 - RJ - Rei. Min. Ruy Rosado de Agui
ar). 
"Al;ao civil publica. Norma especial. Nao aplical;ao do art. 83 do coaiqo de Diviseo 
e Organizal;ao Iudlcieries. Como acentua Hely lopes Meirelles, 'sendo 0 Estado,I 

suas autarquias ou entidades paraestatais interessados na causa, mesmo que a lei 
estadual Ihes de vara ou Juizo privativo na Capital, ainda assim prevalece 0 foro 
do local do dana, pois a legislal;ao estadual de organizal;ao judiciaria nao se 50

brepiie a norma processual federal que indicou 0 foro para a al;ao civil publica" 
(TJSC - Ap. Civil 45.176, de Quilombo, Rei. Des. Paulo Gallotti, ac. Un. 28.11.95). 

A propria doutrina, em assunto similar, dita que a " ... denominada ac;ao civil publi
ca na defesa dos interesses difusos e coletivos vinculados a lnfancla e juventude 
deve ser proposta no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a acao ou omls
sao. Como comumente essa acao ou ornlssao vlncula-se a algum tipo de orgao 
publico, deve-se verificar a locallzacao deste e do local da acao ou ornissao. Assim 
se ha falta de escolas estaduais no Munidpio de Aracatuba. 0 ;ufzo competente e 
da Comarca de Ara<;atuba. Ef'/IBORA A SEDE DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO 
PAULO SEJA A CAPITAL DE SAO PAULO ... " 

E, sobre 0 tema de conflito de competencia entre a vara da Fazenda Publica e da 
Infancia e Juventude, arremata com a seguinte Iic;ao: 

"Tratando-se da materia prevista no ECA, como, por exemplo, a falta de ensino 
besico, prevalece a Vara da Intenci« e Juventude. E0 que foi decidido no Conflito 
de Competencie nO 33.513-0, Rei. Luis de Macedo. A regra baseada ea do art. 
209 c.c. art. 148, inc. IV, ambos do ECA, Referido artigo ainda menciona a compe
tencte 'absoluta' da Vara Menorista para esse tipo de assunto. Explica-se a preo
cupal;ao do legislador menorista nesse sentido. Considerando que a maior parte 
das condutas omissivas decorrem das autoridades pubtices, quis 0 legislador elidir 
a competencie da Vara da Fazenda Publica, que, in casu, poderia ser competente 
ao envolver entes governamentais ... omissis ... Nos autos 1/96, em que este au
tor ofertou al;ao civil publica como supramencionado, os autos foram enviados a 
Vara da Fazenda Publica da Capital. 0 MM. Juiz desta suscitou acertadamente 0 

conflito de competencie (nO 33.513.0/8). Cite-se a motivecso do ilustre magistra
do: 'Merece enfase 0 fato de que a questiio em testilha retrata a competencie eb
soluta ou material, importando na nulidade dos atos dedsorios proferidos pelo Jui
zo incompetente, in casu esta 2 a Vara da Fazenda Publica sendo certo que a visao 
apriorfstica da inexlstencie de maltrato a direito, implica na cerencis da al;ao ... '. 
Clte-se, ainda 0 Agravo de Instrumento em Mandado de Sequrence nO 39.208
0/0, Rei. Silva Leme, apreciado pedido de efeito suspensivo: 'Do que se depreen
de do disposto nos arts. 148, IV, e 208, I, da Lei nO 8.069/90, a competencie para 
a epreciecso do writ e realmente da Vara da Infancia e Juventude, nao existindo 
qualquer razao para que se determine 0 processamento do feito no Iulzo da Fa
zenda Publica'. As unless excecoes referem-se as competencies da Justice Federal, 
bem como dos Tribunais superiores" 

2. DA LEGITIMIDADE DO MINISTERIO PUBLICO 
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A legitimidade para socorrer-se do presente instrumento juridico, na defesa dos 
direitos sociais e indisponiveis de crlancas e adolescentes lesados pela conduta 
omissa e ilegal do acionado, e patente na legislac;ao patrla. 

Reza 0 Estatuto da Crlanca e do Adolescente que: 

"Artigo 201. Compete ao tntntsteno Publico: 

... omissis ...
 
V - promover 0 inquertto civil e a at;ao civil publica para a protet;ao dos interesses
 
individuais, difusos ou coletivos relativos a infancia e a edotescencie, inclusive os
 
detinidos no art. 220, § 39, inciso II, da constttuicso Federal;
 
.. , omissis .. ,
 
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados as
 
criences e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabi

veis.: " 

A leqlslacao patrla especifica - lei da Ac;ao Civil Publica (Lei nO 7.347/85) - mani
Festa expressamente tallegitimidade nos artigos 10, inciso IV e 50, caput, estando 
caracterizada, de forma cristalina, a legitimidade ad causam do Ministerio Publico 
no ajuizamento da presente acao e na busca dos mencionados direitos e interes
ses. 

E a jurlsprudencla leciona que: 

"Tratando-se de direitos indlsponiveis, que digam respeito a coletividade como um 
todo, esta 0 Ministerio Publico legitimado para a respectiva at;ao civil publica, 
mesmo que seja para assegurar vaga em escola" (Ag. Instrumento - Ptorienopolis 
- SC, ReI. Des. Amaral e Silva, DJSC, dia 12/11/96). 

3. DOS FATOS 

E de conhecimento publico que ha muito tempo 0 transporte escolar neste muni
cipio e realizado ao arrepio da lei, importando em flagrante desrespeito aos direi
tos das crlancas e adolescentes, bem como as normas de translto. 

Em razao disso, 0 MINISTERIO PLIBLICO recomendou ao Executivo, no rnes de ou
tubro de 2002 e posteriormente no final do ana de 2003, atraves dos oficios de 
fls. de nO 14\02 e 26\03, a requtartzacao imediata do transporte escolar, que e re
alizado, em sua maioria, por transportadores contratados. 

o municipio nao atendeu a recornendacao do Parquet, razao pela qual foi realizada 
uma reuniao com os transportadores contratados e 0 Vice-Prefeito, reuniao esta 
realizada no audltorio do Forum Professor Roqerio Gordilho de Faria, situado nesta 
cidade, Nessa ocaslao, foram esclarecidos pelo Promotor de Justlca, de maneira 
ampla, os requisitos legais para a reatizacao do transporte de alunos elencados 
pelo Estatuto da Crlanca e do Adolescente e pelo Codlqo de Transite Brasileiro, 
conferindo informalmente um prazo de 60 (sessenta) dias para que fossem toma
das providenclas por parte do municipio e seus prestadores de services. 

Tais medidas foram em vao, razao pela qual tornou-se imperativa a instauracao 
da lnvestiqacao ministerial, para 0 ajuizamento da presente acao civil publica. 

De fato, foi constatado pelo MINISTERIO PUBLICO, atraves da lnvestlqacao em 
anexo, que a maioria dos velculos utilizados no transporte dos alunos nao esta de 
acordo com os requisitos do Codlqo de Transite Brasileiro. Muito ao contra rio, os 
veiculos sao velhos, sendo que diversos equipamentos obrlqatorios nao constam 
dos carros, com a agravante de que a maioria das crlancas e adolescentes sao 
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transportados nas carrocerias de caminhonetes, sem qualquer seguranc;a, e, por 
motoristas que sequer tern carteira de habtlltacao. 

Registre-se que a maioria dos condutores nao possui a habmtacao exiqlda pelo 
Codiqo de Transite Brasileiro (categoria "D"). Nenhum dos motoristas foi submeti
do a curso de especlalizacao para 0 transporte de alunos. 

Mais grave ainda: a maior parte dos vefculos nao possui cinto de seguranc;a para a 
quase totalidade dos passageiros; outrossim, os velculos, tambern em sua maiori
a, sao movidos aGLP (Gas Liqiiefeito de Petroteo ), sendo que a adaptacao 
para 0 combustivel e realizada c1andestinamente pelos proprletarios dos vefculos. 

Portanto, 0 risco de acidentes com feridos graves e/ou mortos e grande. 

Assim, apos lnspecao pelo Parquet, no Inquerlto Civil Publico nO 05\03, e, confor
me docurnentacao anexa, foi constatada a realidade descrita no quadro seguinte: 

ONIBUS CAMINHONE CARRO DE PAS
Numero de TES SEIO 
Vefculos: 06 Nurnero de Nurnero de 

Veiculos: 56 Vefculos: 06 

Combustivel Diesel: tod os Gas: 45 Gas: todos 
Diesel: 11 

Conserva~ao regular Adequados: 11 
Inadequados: 45 

Como se ve os vefculos estao inadequados ao transporte escolar. E nao poderia 
ser diferente, ja que 0 crlterlo utilizado pela Prefeita Municipal para a contratacao 
dos prestadores de services nao e tecnlco, Sendo que 0 administrador nao busca 
contratar os proprietaries dos vefculos adequados (que atendam aos requisitos do 
Codlqo de Translto Brasileiro), com motoristas treinados e habilitados, tudo no in
teresse prloritario das crianc;as e adolescentes. Muito ao contra rio, conforme res
tou apurado no procedimento lnvestlqatorlo anexo, rnultos motoristas sequer tern 
habllltacao, Na verdade, 0 crlterlo para a contratacao dos motoristas infelizmente 
e 0 politico, em detrimento do criterlo tecnlco e dernocratlco do concurso publico. 

o resultado nao poderia ser outro: as crianc;as e adolescentes estao sendo prete
ridas, para atender aos interesses politicos do Administrador Municipal. 

Esgotados os meios extrajudlclals para a reqularlzacao do transporte escolar, a 
presente ac;ao civil publica e proposta pelo MINISTERIO PUBLICO visando coibir a 
neqllqencla do Munidpio de uaua, levando-se em conslderacao 0 que a Carta 
Magna dita, em seu artigo 227, que e dever da familia, da sociedade e do ESTADO 
- aqui entendido em sentido ample - como PODER PUBLICO, assegurar a crianc;a 
e ao adolescente, com ABSOLUTA PRIORIDADE, 0 direito a vida, it saude , a ali
rnentacao, A EDUCA<.;AO, ao lazer, a protlssionallzacao, a cultura, a dignidade, ao 
respeito, a liberdade e a convlvencia familiar e cornunltarla, alern de coloca-los a 
salvo de toda a forma de neqllqencla, dlscrtrnlnacao, exploracao, violencia, cruel
dade e opressao, 

4. DO DIREITO 
''Artigo 227. Edever da famflia, da sociedade e do Estado assegurar a crtence e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, 0 direito a vida, a seude, a ettmentecso, a 
eaucecso, ao lazer, aorotissionetizeceo, acultura, adignidade, ao respeito, a Ii
berdade e aconvivencie familiar e comuniterte, etem de cotoce-tos a salvo de toda 
forma de negligencia, aiscnminedio, expiorecso, violencie, crueldade e opressso", 

Por outro lade, a Lei Federal nO 9.394, de 20.12.96 - LDB - preve que: 

"Art. 4° 0 dever do Estado com educecso escolar publica sera efetivado mediante 
a garantia de: 
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VII - oferta de educeceo escolar regular para jovens e adultos, com caracteristicas 
e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidedes, garantindo-se 
aos que forem trabalhadores as condicoes de acesso e permenencie na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental publico, por meio de pro
gramas suplementares de material didetico-escoier, transporte, etimentecso e as
ststencte aseude; 
Art. 70 0 - Considerer-se-e como de menutencso e desenvolvimento do ensino as 
despesas realizadas com vistas a consecuceo dos objetivos besicos das lnstituicbes 
educacionais de todos os nlveis, compreendendo as que se destinam a: 

VIII - aquisir;;ao de material dtdetico-escoter e menutenceo de programa de 
transporte escolar ... " 

Reitera-se, pois, que a le~islac;ao patrla (artigo 54, inciso VII, do ECA) determina 
que e dever do PODER PUBLICO assegurar os direitos garantidos e citados na 
Constltuicao Federal, portanto, incumbindo ao Estado, no seu sentido amplo, pro
piciar os servlcos relativos a educacao, dentre os quais 0 programa suplementar 
de TRANSPORTE ESCOLAR. 

No mesmo sentido disp5e a Lei Orqanlca do Municipio de Uaua-BA: 

Art. 135 "0 municipio rnantera: 

v- "atendimento ao educador, no ensino fundamental, por meio de pro
gramas suplementares e funcionamento de material didatico, transporte 
escolar, alimentac;ao e asslstencla a saude", 

Tern-se, por derradeiro, que 0 transporte escolar deve obedecer as exlqenclas le
gais, que estabelecem crlterlos de seguranc;a necessarlos a seu funcionamento, 
em virtude de peculiaridade deste meio de conducao, 

Nesse sentido disp5e 0 artigo 136, do C6digo de Translto Brasileiro: 

"Art. 136 - Os veiculos especialmente destinados a conducso coletiva de escola
res somente poderiio circular nas vias com eutorizecso emitida pelo 6rgao ou en
tidade executivos de transite dos Estados e do Distrito Federal, exiqlndo-se , para 
tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros;
 
II - inspecso semestral para veritlcscso dos equipamentos obrigat6rios e de segu

renee; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centimetros de ler

gura, a meia altura, em toda a extenseo das partes laterais e traseiras da cerroce

ria, como 0 distico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veiculo de cerro

eerie pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
 
IV - equipamento registrador instenteneo tnetterevet de velocidade e tempo;
 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da par

te superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade supe

rior da parte traseira;
 
VI - cintos de sequrence em numero igual a lotar;;ao;
 
VII - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos pelo CONTRAN."
 

o artigo 138, do C6digo de Translto Brasileiro ainda exiqe: 

"0 condutor de veiculo destinado a conducso de escolares deve satisfazer os se
guintes requisitos: 
I - Ter idade superior a vinte e um anos; 
II - ser habilitado na categoria 0; 
III - (VETADO) 
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1V - nao ter cometido nenhuma infrac;ao grave ou gravissima, ou ser reincidente
 
em infrac;oes medias durante os doze ultimos meses;
 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da requtementecso do CON

TRAN".
 

Ja 0 art.103, disp5e: 

"0 veiculo so podera transitar pela via quando atendidos os requlsltos e condlcoes 
de seguranc;a estabelecidos neste codlqo e em normas do CONTRAM". 

Outrossim, preve 0 artigo 168 do supracitado diploma legal, que transportar crian
cas em vefculo automotor sem observancia das normas de seguranc;a especiais es
tabelecidas no Codiqo de Transito Brasileiro, constitui lnfracao gravfssima, que en
seja a retencao do veiculo ate que a irregularidade seja sanada. 

s. DO CABIMENTO DA AC;;:AO CIVIL PUBLICA 

o cabimento da Ac;ao Civil Publica in casu e expresso no artigo 201, inciso V, do 
Estatuto da Crianc;a e Adolescente. 

Os doutos afirmam que a 

"... Constituicso Federal, em seu artigo 60 , estabelece que sao direitos sociais a 
educecso, a seude, 0 trabalho, 0 lazer, a seguranc;a, a previdencie social, a prote
c;ao a maternidade e a infancia, a essistencie aos desamparados, na forma desta 
Constituicso .,. Ao se referir aeaucecso de forma especffica 0 legislador constitu
inte insculpiu, no artigo 205 da Lei Maior, a regra consoante a qual a educecso, di
reito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida e incentivada com a 
coteborecso da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu pre
paro para 0 exerckio da cidadania e sua qualificac;ao para 0 trabalho ... Juridica
mente podemos conceber a Educac;ao como um direito social publico subjetivo. 
Deve ser materializado etreves de polftica social besics, porquanto indiscutivel
mente relacionado acidadania e adignidade da pessoa humana, dois dos funda
mentos constitucionais da Republica Federativa do Brasil (CF, art. 10) , bern como 
epertinente aos objetivos prirnordiels e permanentes do Estado brasileiro (CF, art. 
3D) , notadamente 0 referente aerrsdicedio da marginalidade .. , A Educac;ao, co
mo direito e bem fundamental da vida, e um dos atributos da propria cidadania, 
fazendo parte de sua propria essencia ... Visando imprimir concretude ao direito 
de acesso ao ensino fundamental publico 0 legislador constituinte prescreveu 0 a
tendimento, etreves de programas suplementares, de material ataettco-escoter, 
transporte, ettmentecio e essistencte aseude (art. 208, inciso VII) ... Tais obriga
coes, reiteradas no artigo 53, inciso VII, do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente, 
bem como 0 proprio dire ito de acesso encontram na ac;ao civil publica um podero
so instrumento de coercso do Poder Publico, quando omisso ou negligente. Verifi
ca-se pela leitura do artigo 208 do ECA a possibilidade de ingresso de ac;oes judi
ciais de responsabilidade em rezso do neo-oterecimento ou oferta irregular do en
sino obriqetorio ou de programas suplementares de oferta de material didettco
escolar, transporte e essistenci« aseude do educando em ensino fundamental (in
cisos I a V). II 

Sobre 0 cabimento deste instrumento jurfdico - A.C.P. - a doutrina leciona que
 
no " ... que concerne adefesa dos interesses individuais, coletivos e hornoqeneos,
 
a legitimidade e fornecida pelo inciso V do art. 201 ... "
 

Diante da expostcao singela acima, tem-se comprovada a neqllqencla do municipio 
de Uaua-BA, no que se refere ao fornecimento de transporte escolar as crianc;as e 
adolescentes residentes especialmente na zona rural. 

Busca-se, perante este Jufzo - amparado no artigo 208, V do ECA - que seja ve

dado 0 ate do alcaide municipal, determinando-se que seja prestado 0 respectivo
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service ae TOrma regular, adequado as exlqenclas de seguranc;a insculpidas na le
gislac;ao em vigor. 

Assim dita 0 estatuto IVlenorista: 

"Artigo 208. Regem-se pelas atepostcoes desta lei as ac;oes de responsabiJidade 
por ofensa aos direitos assegurados acrience e ao adolescente, referentes ao nao 
(oferecimento ou oferta irregular) . 

... omissis ...
 
V - de programas suplementares de oferta de material didetlco-escoter, TRANS

PORTE e essistencie a seude do educando do ensino fundamental.
 
Paragrafo unico: as hipoteses previstas neste artigo niio excluem da protecso ju

dicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, proprios da infancia e da
 
eaotescencte, protegidos pela Constituic;ao e pela lei. /I
 

Resta clara a irregularidade do transporte escolar em comento e a responsabilida
de estatal pertinente, pelo que aguarda-se a r. declsao deste Juizo em prol de 
nossas crlancas e adolescentes lesados, e, para que se ponha um rim a falta de 
politicas publicas em prol da carente comunidade infanto-juvenil desta cidade. 

6. DA TUTELA ANTECIPADA 

Os requisitos legais para a concessao da TETELA ANTECIPADA estao devidamen
te comprovados pela presence cristalina do fumus boni iuris e do periculum in 
mora. 

Tal provimento antecipat6rio e perseguido com urqencla com que se apresenta a 
necessidade de se regularizar 0 service de transporte escolar dos alunos da zona 
rural, visto que 0 risco de vida a que estao sendo submetidos nos veiculos utiliza
dos para conduzi-Ias a escola, revela claro, 0 periculum in mora. 

A furnace do bom direito e presente na cornprovacao cabal da obrigac;ao do Muni
cipio e sua conseqOente neqliqencia, pelo que somente restou ao Parquet a tutela, 
em nome das crlancas e adolescentes lesados neste municipio, de seus interesses 
e direitos lesados, sendo que 0 perigo da demora esta visivel na lrnlnencla da o
correncia de lesao irreparavel, se nao for adequado as exlqencias legais de segu
ranca, de imediato, 0 transporte escolar. 

A doutrina leciona que embora " ... a expressao 'podera', constante do C6digo de 
Processo Civil 273, caput, possa indicar faculdade e discricionaridade do juiz, na 
verdade constitui obrtqacao, sendo dever do magistrado conceder a tutela anteci
pat6ria, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto nao sendo llclto 
concede-fa ou neqa-Ia pura e simplesmente. Para isto tem 0 julz 0 livre convenci
mento motivado (CPC, art. 131): a) convencendo-se da presence dos requisitos 
legais, deve 0 julz conceder a antecipacao da tutela; b) caso as provas nao 0 con
vencarn dessa clrcunstancla, deve negar a medida. 0 que 0 sistema nao admite e 
o fate de 0 [ulz, convencendo-se de que e necessaria a media e do preenchimento 
dos pressupostos legais, ainda assim negue a liminar, que pode ser concedida com 
ou sem a ouvida da parte contrarla". 

Requer-se, por firn, que seja a Iiminar apreciada e concedida, face a gravidade do
 
problema e urqencla.
 

7. DOS PEDIDOS 

o MINISTERIO PUBLICO, via de seu 6rgao de execucao, vem requerer a V.Exa,
 
recebida a presente com a docurnentacao anexa, que:
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1) ApOS as provtdencras previstas pela Lei nO 8.437/92, seja concedida a tutela 
antecipat6ria, determinando-se que 0 Municipio de Uaua-BA ofereca transporte 
escolar as crlancas e adolescentes da zona rural, adequado as exlqencias de segu
ranca, devendo taze-lo ate a respectiva correcao das irregularidades apontadas no 
quadro acima, e em relacao aos vefculos descritos na documentacao anexa, suge
rlndo-se, para tanto, 0 prazo de 60(sessenta dias); 

1.1) A flxacao de multa dlarla (art. 213, § 20, ECA) ao Municipio de Uaua-BA equi
valente a R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da medida acima rela
cionada, valendo no mesmo patamar para 0 descumprimento da sentence, rever
tidos os valores ao Fundo Municipal para a Infancia e Adolescencia, ou em conta 
vinculada ao Jufzo. 

2) Na hip6tese do descumprimento das medidas acautelat6rias ou daquelas fixa
das por sentence, sem prejuizo da multa dlarla e da conftquracao do crime de de
sobediencia, que sejam determinadas por este juizo todas as providenclas legfti
mas e compatlveis, que assegurem 0 resultado pratico equivalente ao cumprimen
to do quanta requerido; 

3) A cttacao do MUNICIPIO DE UAuA-BA, na pessoa de seu representante legal, 
encontradlco no centro desta cidade, para apresentar defesa, sob pena de ser-lhe 
reconhecida a revelia e aplicados os seus consectarios, seguindo-se 0 feito pela 
remissao do art. 212, § 10, do ECA.; 

4) Ao final, seja julgado procedente 0 pedido, confirmando-se a tutela antecipat6
ria pretendida, para obrigar 0 MUNICiPIO DE UAuA-BA a garantir 0 transporte es
colar das crlancas e adolescentes residentes na zona rural, de forma regular, ade
quado as exlqencias de sequranca insculpidas no C6digo de Translto Brasileiro, re
gularizando os veiculos que fazem 0 transporte escolar, ou substituindo-os por ou
tros que atendam as normas especificadas, e fazendo ainda com que os alunos se
jam conduzidos por motoristas que satlsfacarn os requisitos legais. 

5) A condenacao do Municipio de Uaua-BA, nas verbas de sucurnbencla. 

Protesta provar 0 alegado atraves de todos os meios de prova em direito permiti 
das, sem exclusao de quaisquer delas, por mais especiais que se apresentem, re
querendo, inclusive, 0 depoimento pessoal do representante legal do municipio, 
sob pena de conflssao. 

Embora de lrnportancla Inestlrnavel, da a causa 0 valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) para efeitos flcals. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

uaua, 27 de abril de 2004. 

MAURICIO PESSOA GONDIM DE MATOS
 
Promotor de Justic:;a
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO D1STRITAL BRUNELLI 

"CAPITULO XIII 
DA CONDUCAO DE ESCOlARES 
Art. 136. O"s vefculos especialmente destinados a condu~ao 
coletiva de escolares somente poderao circular nas vias £QID. 
autorizacao emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de 
translto dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 
I - registro como vefculo de passaqelros; 
II - inspe~ao semestral para verifica~ao dos equipamentos 
obrigat6rios e de seguran~a; 

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centrmetros de largura, a meia altura, em toda a extensae das 
partes laterais e traseira da earrcearla, com 0 dfstico ESCOlAR, 
em preto, sendo que, em caso de vefculo de carroearla pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser lnvertldas; 
IV - equipamento registrador lnstantaneo lnalteravel de 
velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traselra; 
VI - cintos de seguran~a em nurnero igual a lota~aoj 

VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CON"rRAN. 
Art. 137. A autoriza~ao a que se refere 0 artigo anterior devers 
ser afixada na parte interna do vefculo, em local visfvel, com 
inscri~ao da lota~ao permitida, sendo vedada a condu~ao de
 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo
 
fabricante.
 
Art. 138. 0 condutor de vefculo destinado a condu~ao de
 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
 
I - ter idade superior a vinte e um anos:
 
II - ser habilitado na categoria 0;
 
III - LYETADOl,
 
IV - nao ter cometido nenhuma infra~ao grave ou gravfssima, ou
 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultimos
 
meses;
 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da
 
regulamenta~ao do CONTRAN.
 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competenela
 
municipal de aplicar as eXigencias previstas em seus
 
regulamentos, para 0 transporte de escolares." (grifo nosso)
 

Portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa ilegalidade, ou 
seja, alterar 0 instituto da autoriza~ao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da 
permissao. Tudo leva a crer tratar-ss de um cartel. 0 certo e que centenas de 
transportadores escolares foram impossibilitados de participar do Sistema de 
Transporte Coletivo de Escolares - STCE, pois todo 0 controle dessa atividade ficou 
na mao de meia duzla de burocratas e de um sindicato que, ate a presente data, 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8 
www.deputado@bruneIiLcom.br 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINE"rE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

nao divulgou quais seriam seus representantes legais, a fim de que fosse cumprida 
o crlterio formal exarado no art. 2Q da Lei nQ 2.994, de 11 de junho de 2002. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nQ 

2.994/2002, torna-se imposslvel a abertura de novas permiss6es, nos moldes 
atuais. Isso ocorre porque e impossivel 0 cumprimento de todos os requisitos, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que 
preve 0 art. 2Q da referida lei. 0 citado sistema nao possui rota definida e, sequer 
norarlo, demonstrando que 0 instituto da perrnlssao nao cabe nesse tipo de 
prestacao de ssrvlco e, muito menos a. lnsercao desse sistema na Lei 8.666/93, haja 
vista nao tratar de transporte coletivo publico. E tanto que, acertadamente, 0 
Governo Federal, esculpiu no C6digo de Transite Brasileiro a autoriza~ao como 0 
correto instituto do direito administrativo a ser utilizado nesse tipo de sltuacao. 

Eimportante que se diga que 0 instituto da autoriza~ao e utilizado em todas 
as Unidades Federadas e, somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade 
ocorre. A sltuacao e tao contumaz que 0 Ministerio Publico Federal, atraves da 
Procuradoria Geral da Republica, ingressou com uma ACao Direta de 
Inconstitucionalidade nQ 1.00.000.005356/2006-88 contra esta Lei, cuja c6pia segue 
anexa. 

Portanto, conhecendo 0 seu perfil tecnlco e 0 conhecimento i1ibado de Vossa 
Senhoria frente as quest6es relacionadas ao transporte publico e privado, solicito 
provldenclas urgentes desse Departamento contra essas ilegadades que vern 
ocorrendo no Distrito Federal. 

Atenciosamente, 

~~FROTA
 
Chefe de Gabinete 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Procuradoria-Geral de Justica
 

Oficio n," 9/2006 - ACCIPGJ 
Ref: PIP 08190.019277/06-14 - Sistema de transporte coletivo 
escolar 

Brasilia/DF, 8 dejunho de 2006. 

Senhor Deputado, 

Ao tempo em que 0 cumprimento, comumco 0 oferecimento de 

representacao ao Procurador-Geral da Republica com vistas ao ajuizamento de 

acao direta de inconstitucionalidade dos arts. 2.0
, 3.0 e 4.0 da Lei distrital 2.125, 

de 1998, do art. 2.0 da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 3.°, 4.° e 6.° da Lei 

distrital 2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.0 da Lei distrital 2.994, de 2002, 

perante 0 Supremo Tribunal Federal. C6pia da representacao acompanha 0 

presente oficio. 

Respeitosamente, 

. budlAOohF'sA ntOnlOp-~n~i;uC:J;.raclQ ux erger 
. .---/ Promotor de Jus 9a 

Assessor de Controle de Constitucionalidade do PGJ 
MPDFT 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
DEPUTADO DISfRITAL BRUNELLI 

SAIN Parque Rural. Camara Legislativa do Distrito Federal. Gabinete 19. 
70.086-900. Brasilia/DF. 

Procuradoria-Geral de Justica do Distrito Federal e Territories
 
Eixo Monumental, Praca Municipal, Lote 2, Edifi~io-Sede do MPDFT, 9.0 Andar, BrasiliaJDF. 70.094-900
 

Tel.: 3343 9500 -Fax 33439715 -Internet: http://www.mpdft.gov.br
 



NITNffiTEroOPUBUCODA~O 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Procuradoria-Geral de Justi~ 

EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAl. DA REPUBLICA 

1111 III11UnUlllRlIllI1 11I111 III 
1.00.000;005356/2006-88 

, 
i 

o MlNIsTERIO PimLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRrr6RIOS, 

por sen Procurador-Geral de· Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incises I e XXIll, <fa Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTA9AO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, por meio de a~o direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, des arts. 3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°,3.° e 4.° 

da Lei distrita12.994, de 2002, por substanciarem afronta aos a;ts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida.,/#f; 
. ,~ 
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MJNISTERIO PUBliCO DAUNIAO
 

MlNISTERIO PUBliCO 00 DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

I. Dos diplomas legais impugnados 

De inicio, cabe explicar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar". 

Como se salientara mais adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao. 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 2417/1997; 2.1251, de 12/11/1998; 2.564, de 717/2000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 1116/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico, 0 resultado eurn. conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte escolar no Distrito Federal 

uma conformacao absolutamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnaeao dos diplomas revogadores e 
I 

revogados atente ao esc6lio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinat6rio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as c6pias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao). Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstitucionalidade se aponta na presente peca, Sao e1es: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Co1etivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITOFEDERAL, FACOSABERQUE 
A cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E EU SANCIONO A SEGUINTELEI: 

1 A Lei 2.125, de 1998. reston integral e expressamenterevogada peJaLei 2.564, de 2000. As demais Ie 
suoedem-se no tempo. ora com derroga<;(ies expressas ora com revogacces implicitas (art. 2.°, § 1.0, I 

Lei de Introduyao ao Codigo Civil). 
2 No que se refere arepresentacao, 0 texto ciaLei 2.746, de 2001. einocuo, pois nao veicula, em linba 
princlpio, qualquer inconstituciOnali~ 
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MlNISTERIO PUBLICO DAIfNTAO 

l'	 MINlSTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 1° A exploracao do Service de Transporte Coletivo de
 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as
 
nonnas estabelecidas por esta Lei. aos dispositivos do Codigo
 
Nacional de Transite e as demais nonnas estabelecidas pelo poder
 
pennitente.
 
Paragrafounico. Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de
 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes
 
matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial,
 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no
 
Distrito Federal.
 
( ...)
 
Art. 3° A prestaeao do Service de Transporte Coletivo de Escolares
 
far-se-a por autoriza~ do 6rgao competente do poder pennitente a
 
pretendentes cnquadrados nag seguintes categories:'
 
I . motorista profissional autenomo que satisfaea aos requisites 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamcntacao, bern como seja 
proprietario ou arrendatario mereantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autonzacao emvigor;" 
II - pessoajuridica de dircito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transportc escolar incluido em suas atividades e seja detentora 
de autoriza¢o em vigor.s 

3 Redacao original do caput do art. 3.°: 
Art. 3° A ~ do Se~ de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorinl~o do orgao oompetente do poder pennitente a pretendentes enquadIados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definidapela Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte ooletivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
orgao executor de triinsito do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atual redacso restou detenninada pelaLei 2.819 de 2001. 
Eis a reda~o original do inciso I do art. 3.°: 

I - motorista pmfissional autfulomo que satisfaea aos requisitos estabelecidos no reguIamento 
desta Lei e seja proprietarlo ou arrendatario de urn Unioo veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coleti.vo de Bseolares; 

A reda~o determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
I - prafissional autanoDlO que satisfa~ 80S requisitos estabelecidos aa regulamenta~odesta Lei 
e seja propriet3rl.o ou arrendatUio de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A ~o determinada pela Lei 2.564 de2000: 
I - motorista profissional autOnomo que satisfaca aos requisitos estabelecidosnesta Lei e na sua 
regulam~o. e que seja proprietario ou arrendat3rio de 1DD. Uoioo veiculo destinado ao STCE; 

S A atual reda~o restou detenninada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a reda~o original do inciso II do art. 3.°: 

II - pessoa juridica de direito privado com sed.e no Distrito Federal, que tenha 0 tIansporte 
eseolar incluido em suas atividades. 

A reda~o determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
n - pessoa juridica de direito privado, com sede no Disttito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redac30 detenninada pela Lei 2.564 de 2000: 
n - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em suas r:» 
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MINISTERIO PUBliCO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tern validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos termosque dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI ~ 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998 
DODF DE 29.12.1998 

Altern a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares no Distrito Federal e <hi 
outras providencias", 

(...) 
Art. 2°Fica permitida a utilizacao dos veiculos de Que trata estaLei na 
prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso" ferias 
escalares. nos fi.nais de semana ou em dias feriados, mediante 
autoriza@9 especifica do 6rgao competente do poder publico. 
Panigrafo Unico. Na hip6te§e de 0 servi~ es,pecial ser realizado nos 
finals de semana ou em <lias feriados sem a autorizacao ~ecifica 

referida no caput. esta sem validada no primciro dia uti! ap6s a 
presroo do servico. 

Art. 3° Sera reaJiz:!do 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizacQes somente smo 
concedidas mediante estudos efetuados pelo 6rg;io competente do 
poder publico, em conjunto com a entidade de classe representativa da 
categoria dos prest:adores de servico de transporte coletivQ de 
escolares. 
Paragrafo unico, Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacio desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica.permitida a veicula@9 de publicidade nos veiculos de 
transporte escolar, em conformidade com a legislac3.0 vigente. 

LEI ~ 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000 
DODF DE 12.07.2000 

Altern a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares do Distrito Federal e <hi 
outras providencias". 

( ...) 
Art. 2° - Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei 
na Prestac30 de servicos especiais nos periodos de recesso, Bas ferias 
escolares, nos fi.nais de semanas ou em mas feriados, mediante 
autoriza£io especifica do 6rgao competente do poder publico. 6 

('!JIh 
s Esse dispositivo restou tacitamenterevogado pelo art 2.° daLei 2.819 de 2001igualmente transcrito. 
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MlNISTERIO PUBUCO DAUNIAO 

MlNISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
n° 2.125, de 12 denovembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.1 1.2001 

Altera a Lei nO 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pela Lei nO 2.564, de 07 de 
julho de 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
Federal. 

(...) 
Art. 3° Sera realizado <> recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei. e novas autori.zaWes somente serio 
concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico, Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data cIa publicacao desta Lei.aos prestadores do service de transporte 
coletivo de escolares. 

Art. 4° Constatada pelo Poder PUblico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizac5es para presta@9 do servico de transporte 
coletivo de escolares poderao sec concedidas no prazo mAximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico. Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autori.zacao, devetio transfonnar-se em pessoa juridica. 

(...) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia da autorizacio para 
prestacio do serrico de transporte coletivo de escolares. desde que 
o autorizado tenha no minimo um ano como transDortador no 
STCE. . 
§ 1° 0 cre4enciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podeni pleitear nova autorizacao no periodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de serviyo de 
tIansporte coletivo a transferencia da autorizacio para seus 
sucessores. nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

LEI W 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Alteraa Lein° 2.746, de 20 de julho de 2001. 
( ...) 
Art. 2° Sera reaJizado recadastramento dos permissionarios de que 
trata. esta Lei, e novas penniss5es somente serio concedidas mediante 
concorrencia publica, ap6s constatago de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pel0 DElRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pem catego~ 
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$~G Sistema Informatizadode Legisla<;ao da Gestao Administrativa 

LEI N° 1585, DE 24 DEJULHO DE 1997
 
DODF DE 25.07.1997,
 

(VIDE - pecreto ftO 22.211, de 18 de il!lho de 2001)
 
(VIDE -1-~Lno_.4,J£}2LQ~_1£J~~noy_~br!Lg~ 19~.fn
 

(VIDE - L~Q?--.2Ali9-L9.~.!2.J!~1l9"yemQro.Q~2.QQ1)
 

Disciplina 0 Servig> de Transporte Coletivo 
de Escolares no Distrtto Federal e da 
outras provldences. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° A exRlora~o do Servicode Transporte Coletivo de Escolares no Distrito Federal - srCE/DF - passa
a obedecer as normas estabeJecidas por esta Lei, aos dispositivos do C6digo National de Transito e as 
demais normas estabelecidas pelo poder pennitente. 

Paragrat'o unico. Para efeito desta Lei, compreende-se por 5erVig> de Transporte Coletivo de Escolares 0 
transporte de estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial, complementar, 
desportivo, cultural au religiososituados no Distrito Federal. . 

~o 0 e~eAte neti8~Iit:aA8 Ete TfttAS~1'tes l::hfiafla5 Eta Oblsil:6 FeEfcfal mITU e 8 6Ffjae 
R8fff1a4:i\'8, eeaFdeA8EteF e fise81i~EtaF Ete 6ePt'iea Etc TfttR5~efte CeletiY6 E1e Eseelar=es. 

AFt 29 0 De1'3aFl:affiefl~ ae TfBRsire sa Distfite FeEleFaI DETRAN DF 6 e ef~ae flerffiatizadef/ 
eeSfSCfl8S0r Ctisesliz:aelof aa sCl"v'ir;o Be traflSl3erl:e aolotivo so esCl3lares. 
{ALTERAOO - ~jJ}~.2-,J2~Ldefl.de (lOV€;ffiQrQ_de 12:2ID " 
iGcFt. 29 0 Del3aFtameAto ~4etropalitafle €Ie TFaRspoFtes UrbaAos 80 Distri~ Federal D~4TU DF 6 S oFgao 
floffflatii!sS8r, eooffieRaeloF e Fiscalizadaf do Sel'¥i~ elo TFaflsperte Celetil'o Be Eseolares. 
(ALTERADO - bE;LIJ.~f-,-!2J;;1....de ,OJ.de jul!'J.£u;is2QOO) 

Art. 2° 0 Departamento de Transite do Distrito Federal - DEfRAN-DF - e 0 orgao norrnatlzador,
 
coordenador e fiscalizador do servicede transporte coletivo de escolares
 
(ALTERADO - .h~LD-?-1.,.~J3..L-de ~2..~.Qvernb..rQ...qe 2001)
 

~o ;\ 1='1 estBeaa ~o SeFt'iee ~e TffiA5~ft:e teletive Etc EseelaFC9 far se a fAeEfieAte elJterii!aeae eta 
efgao €8ffil*-'teAte eta ~eEfef ~efffliteRte a ~Fe4:eRelcfltes eAElt:laeiffiEtes Aes se!::ltliAte9 eMe!::lofias: 

Aft. 3° A (3fCst:a§ao de sePv'i~ etc tffiAS(3SF1:C eoleti'(o E1e e3eelarcs far se a' POf 8l:lreFizal;ao eo afgos 
eEeet:l~f ele tf8flsite elo DistFite FeeleFBI a (3fCteflSCfltes OflEjl:laBfaelos Ras segliiAtes cate~efias: 
(ALTERADO - '=~L.!l?_~-,125c de 12 de no\[el1lbro lt~..199ID 

Art. 3° A prestacao do Service dc Transporte Coletivo de Escolares far-se-a por autortzacao do orgao 
competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes categorias: 

I moteFista flFeHssiBRal al:l4:sRoffio Ellje satisfa9J aos FCEjtlisitos estaeeleeielas 1'10 Fe§tllsfflCAre eese Lei C 
seje f3F8~riet:ario Btl 8FfCREtatarie de t1At tiRiee 'teietlle Ete:;tiflaelo ao SCfviee etc TffiASf3efte celeijvo ec 
Eseelar:es; 

I preflssieAal 81:1toReFAO EjI:lC satisfiar;a aes feEll:lisitos estaBeleciao5! 1913 fC§l:Il8fflCAtag50 Beste Lei e seja 
proprieSfio au affCRdatSFio de ate tres l'efeulos ElestiFl3S65 130 seF'ligo ac tffifl5~orte eoletive de esealofcs; 
(ALTERADO - 1,ei n° 2.1~~.,-de.12 de novel)1bro de 1998) 

I l'FIotoFists I3reFissieAal autonOR'l6 €lUG sati5Fa93 aos FeEjl:lisites cssbeleciaes Flese Lei G FIG sua 
fC§l:Ilafficnta96o/ C~ue seja 13f8l3fietario 01:1 3fFeAeiaffirio so 1:!ff1 lifliee "'cle\:lls elestiflael"o eo STCE; 
(ALTERADO - Lelll<:'1564L.de 07 de julho de.2000) 

I - motorista profissional autonorno que satisfaca aos requisites estabelecidos nesta Lei e na sua 
reqularnentacao, bem como seja proprtetario au arrendatario mercantil de um unico vekulo destinado ao 
STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor; 
(ALTERADO -lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001) 
II f*JSS8a jtfFfetica e1c Etireite pri\'aelo eo"" seae flO Distrlto Feelefalr EJtfC tefiRtl 0 tr=afl5J38Fte eseelar iflclt:lfele 

http:2..~.Qvernb..rQ


effi 51:185 ati'(iElaEles. 

II pesssa jtiriclica ee eir=eioo 13Fi...aclo, COffi seds RO Distrito FeeCffil, EjtiC teRRa 0 troRS130Fte cscolm 
iReltJI60 Cffi StiOS otividodes. 
(ALTERAOO - k~_I).9. £'J22,~~_12_Q~_nQy~mbro__q~J9.2~) 

II posses jtlridics ec Elil'€ito I3ri'l'ade COR, sese l1e DistFit:o Feelers! Ejtie 1:eFlRa traASl3offi: escolar iAC!l::liEio 
effi SUDS oti'(idades.
 
(ALTERAOO - k§l.n°2..,.~§~,JJ~_QL.Q~_illn9__<:l~.lQQQ)
 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar incluido 
em suas atividades e seja detentora de autorizacao em vigor 
(ALTERAOO - "=~i.Q?_.2.li~Q.~_~Q~_ nQy.~llJ..Q.ro gg_~QQJJ 

Art 4° A autoriza~o para presta~o do servi~ de Transporte Coletivode Escolares tera validade de binta 
e seis meses, renovavel nostennos Que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

Art. S° 0 Departamento Metropolitano de Transportes Urbanosdo Distrito Fe:deral- OMTU - podera finnar 
convenios com municipiosdo Entomo para opera~o do.5ervi9) de Transporte Coletivo de Escolares entre 
e1es e 0 Distrito federal, obedecido 0 Que detennina esta Lei. . 

Art. 6° VEfADO 

~o Os ·.reiel:lles eo 6epti~ ee mlt5t30fte Gelel:i\'o E1e Eseelares :;eras elassifieaElos, COFA Base Aa 
lotae§e prevista RO eeFBf.ieaEte Etc fe§i5tfe, € fA: 

Art. 79 Os 'telctllos Elo seFtieo de troAs!'orte celetivo se escelDFC5 (:effie a eapaciElaEle ffiiAiR'lo ele oito 
possogeiros e a capocidoEle ffiaxiffio l'3erffiitieo l'el6 19aRe do 'o'ctel:lle l'3oro 0 t1'8RSI90rte Ele passCI§eifOs 
SeRteeOS.
 
CALTERADO - l-ei.n~..2.11~d:!tlz..g~nO\(~I!1...9.LQ..g.~.1~~.~)
 

Art. 79 A capacidade de passageiros, os tpos e as caracteristicas dos veiculos que operam"0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares obedecerao as especmcacoes defintdas pela legisla~ao de transite. 
(ALTERADO - h~i n_~_2.,564.L.si~QI_Qe jutho_d~_~Qg.Q) 

I - Classe "A", para vefculoscom capacidade minima de oito passageiros e maximade dez passaeelros: 

II - C1asse "B", para veiculos com capaCidade superior a dez passageiros. 

Para§raFo t'il'lico. Os 't'efcl::llos fle ejl:le trata esta lei set'5e liceAcia5es AS €ate§6ria ah::l§l:lel Ele puss8§eif63. 
(INSERIDO - h.~tQ~-l.Jl~.L_9~..lf_d~Jlovernpm.QgJ.2.9.1D 

§ 19 Os vefculos do Servlco de Transporte Coletivo de Escolares terao a capacidade minima de oito
 
passageiros e a capacidade maxima permitida pelo porte do veiculo para 0 transporte de passageiros
 
sentados.
 
(INSERIDO - IgLn?.2.561._de_07 de jl!.lho.J!_~2000)
 

§ 29 Os vekulos de que trata esta Lei serso Iicenciados na categoria aluguelde passageiros.
 
(INSERIDO - k~lfl?.f!..?§:t.Pe..QZ d~JlJ.ili--9_d~200.Q)
 

:-i::E1:==:=~::::~:s;;~~~=~~,e:~;::t~~:::I=S: ;;!~lile ee¥e~ 
(REVOGADO - ~..§L!1~_~J..~~£g~.J}Q.Y~mQrQ....~ln . 

~·R~.:e =~~et::~~;e~f:JI:d:==: r:~ =~=~ =fi:cl:O~.Be
 
(REV ADO- Lel~J.125,_9JU~~nO~~!]}Q!O de 1998) 

AFt: 1:9. Os 't'efclilas Eie\'Ct=aa cil'ctilaF caffi a rela~a Etas all:fRas €Oltl:Fat:aAtes 80 SCf\'i§a e as resl3e6~i'tres 
CflElel'C§as, a5 eaCtfffleFtt6s E10 veicl::Ila de I3sFl:e s~ri§ateFio e otltres ee~iRaeas Ita re§tflaffieAt:ae§O 
Elcsta lei. 

Aft. 10. Os 'l'dcuI6s se ~l:Ie trata esta Lei tFOff:gora6 COffi 0 se§uiRte SOCl::lFfleAta~ao: 
(ALTERADO - heilJ_?_~~l2r...Q~_l2..9.~nov~l]lbrQ.d..e 1998) 

Art. 10. as velculos de que trata esta Lei trateqarao com a seguinte documentacao: 
~ALTE~DO;; Lei nO 2-,-~64L...de 07 de julho de 2.000) 

Ol:ltBfl:r8§BO 190ft) 13feSttl§80 do seFiiQJ ee e-aA'5196I"te coletiv6 6e esCSlafCS; 
(INSERIDO -l,.ei.~.1,125,._de_J2 de nov:embro de 1.2.98) 

I - autorlzacao para prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares; 
(ALTERADO - b§! nO _f-,564LA~Q.LQ~j1!lbo d~.lOQQ) 



MINISTERIO PUBliCO DA UNTAO 

I'	 MINISTERIO PUBliCO DO DlSTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 3° Mediante solicita@<> fonnal do permissioruirios, serio 
mantidas, as permissOes elou registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de vaIidade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da publicacio desta Lei, renovadas 
aquelas cuio prazo de vencimento tenham ocorrido no referido 
periodo. 
§ 1°A partir ciapublicacao desta Lei carla pennissionano tern direito a 
cadastrar no sistema apenas urn Unico veiculo de transporte escolar, a 
exeeeao do contido no pa:r3.grafo segundo deste artigo.. e ressalvados 
os casos comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei. cujos 
permissioruiriosterao preservados os direitos adquiridos. 
§ 2° 0 permissioruirio possuidor de dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data ciapublicacao desta Lei.. fica 
impedido de participar de novas concorrencias publicas para.a mesma 
finalidade, ressalvacia a hip6tese de inexistencia de interessados, 
caso,em que sera pennitida sua participas:ao nag mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissOes para explorar 0 

Sistema de Trnnsporte 'Coletivo de Escolares - STCE, as 
autorizac6es de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que dispos 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que lhe sucederam acabaram por modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

servieo de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bern como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn. service dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hipotese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercfcio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado por invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, ePrivati~ 
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MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO 

I'	 MINrsTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRIT6~OS
 
Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

Confira-se, a proposito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

EMENTA: - DIREITO CONSrrruCIONAL. ACAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAo "ou 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI ~ 2.702, 
DE 04/04120.01, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROffiIDA A COBRANCA, SOB QUALQUER PREfEXTO, PELA 
UTll..IZACAO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A INSTITUICOES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUBLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGACAo DE QUE SUA INCLUSAO, NO 
TEXTO. IMPLICA VIOLACAO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
1, 5°, xxn, XXIV e LN, DA CONS1ITUICAO FEDERAL. 
QUESTAo PRELIMINAR SUSCITADA PELA cAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARATER MUNICIPAL A 
LEI EM QUESTAO; b) DE ILEGlTIMIDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CAUTELAR(ART. 170, § 1°,DO R.I.S.T.F.). 
1. Nao procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alega~io de ter 0 ato normative impugnado natureza de direito 
municipal. Argiii~ identica ja foi repelida por esta Corte, na 
ADIMC n° 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 1°da Lei Distrital n° 
1.094, de 31 de maio de 1996.2. Nao colhe, igualmente, a alegacao de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgjo, de que emanou 0 ato nonnativo impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da A.D.I., nos tennos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a A.D.I. tern 
plausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. legislar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculurn 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedente no mesmo sentido: 
ADIM:Cn 1.472-DF. 6. Cautelar deferida. Decisao unanime, 
(STF, ADIM:C 2.448/DF, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 221312002, 
semen:fuse no original). 

Logo,· a hipotese permite o . enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da tnvasao de competencla da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente it Uniao legislar sobre "transite e transporte' (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 enteric definidor da reparticao das competencies ./1A 
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MlNISTERIOPUBUCO DA UNIAO 

MlNISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

I 

Constituicso, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, e0 criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bern explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federative, por meio de uma repartiyao de competencias 
que se fundamenta na tecnica da enumeracdo dos poderes da Uniao 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.0) e poderes definidos indicativamente para os Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especfficos (nem sempre 
exclusives, mas apenas privativos), possibilidades de dele~o (Art. 
22, paragrafo unico), areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelas da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Dniaoe Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe il. 
Uniso, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes ede competencia legislativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa fun~ao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (Codigo de Transito Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro 38Sim. regulou em' seus arts. 136 e 139, verbis (sem enrases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especiaImente destinados a coodu~io coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizad.o 
emitida pelo 6rgio ou eotidade executives de trilosito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros; 
n - inspe~o semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigat6rios e de seguranca; 
ill - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centimetros de Iargura, a meia altura, em. toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 distico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

N - equipamento registrador instantfuleo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, .fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lantemas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em mimero igual aIOtac;!J..;A!6 
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MINISTERIO pimuco DA UNIAO 

t MlNISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

VII - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos 
pelo CONTRAN. 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicos. 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizago para que 

o particular realize 0 transporte escolar. A· distincao do service de transporte 

escolar em face da prestacso de service publico, como e 0 transporte coletivo, e 
evidente. 

Autoriza.;ao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administraeao 

faculta ao particular 0 uso privativo de bern publico, ou 0 desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam. 

legalmente proibidos" (DI· PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao e substancial. Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, por 

meio do qual a Administracao Publica faculta ao particular a execucao de service 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. 0 objeto da permissao, 

portanto, "6 a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissio de service publico e 

permissao de uso" (Ide~ p. 213~ 
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MlNISTERtO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

A legisla\iio distrital, em nitida hipotese de invasao de 

competencia da Unijio, deu ao service de transporte escolar a caracteristica 

de service publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam. 

tanto de transite, na parte relativa a seguranea, natureza e classificacao do 

veieulo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua" forma e condicoes, 

Em easo analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi fume 

em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLEIAS DESTINADAS AO TRANSPORTE 
REMT.JNEuDO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exclusiva da Uniao legislar sobre transite e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribui~ (CF, artigo 22, inciso 
Xl, e parcigrafu unico), 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploraeao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocicletas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemplado no Codigo Nacional de Transite, 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao apes estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
bigiene, conforto e preservacao da saude publica. A~o direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. ReIMin. Mauricio Correa. DJ 7/212003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substaneialmen.te a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia euja competencia 

privativa pertencente aUniao. Desse modo, atocia evidencia as nonnas distritais 

nao resistem a urn. confronto direto com a Carta constitucion~ 
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III. Da viola~ao ao principio Iicitat6rio 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services publicos s6 pode 

ser concedida por meio de procedimento licitat6rio. A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em sen artigo 175, caput, que a prestacao de service publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de licitacao", de modo a nao admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitat6rio. 

Outrossim, a Lei federa18.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissio da prestacao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", define permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante Iieitacao, daprestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licita~ao, 

inclusive quanto a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposieoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afirmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitayao que outros parti.cular~ 
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poderao realizar service de transporte escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

. prestacao do service de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportadordo STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

<las leis distritais ora apontadas: (i) a urns, porque 0 SeMyO de transporte escolar 

obscrva regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legisla~ao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admits, por hipotese, que possa tal service ser prestado como se fO,sse 

coletivo e) por conseguinte, publico, tal situayaoatrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito PUblico, a fim. de que a concessao de permissoes se 

desse apenas por meio de licitacao. 

A hipotese, portanto, tendo em. vista a franca inconstitucionalidade 

que fuhnina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, estaa merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do-ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da ayao direta de inconstitucionalidade, seja fonnulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passo que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente it saciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os 6rgaos administrativos de transite, que se veem tolhidos 

de reaIizar atividade Iicitamente autorizada pelo texto constitucional e p~ 

Pagina 12 de 14 



MiNISTERIO PUBUCO "DA u:NIAO "
 

MlNISTERIO PUBUCO DO DISTRlTO FEDERAL E TEimITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

Iegislacao federal. Mais ainda, a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia urn. "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn service que nao possui carater publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia it. avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensura~30 a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo 170, § 3.0 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, corn 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de conveniencla, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na AnI 766-11RS 

(DIU 27.05.1994), textualmente: 

( ...) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
por razOes de conveniencia, fundadasna necessidade de preservar a 
integridade daordem juridico-administrativa local. 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa onto16gica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 1451775 e 154/779), 

na medida em que age 0 6rgao incumbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "Iegislador negative". Tal escolio 

vern sendo mantido, a teor do que se observa na decisao adiante transcrita: 

A~o direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo iinico do artigo 118 da Constitui~ do Estado do Rio de 

Jane~ 
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- Nao ha duvida de que hi relevancia juridica nas questoes de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados das nonnas federais sobre 0 processo legislativo nela 
estabelecido, bern como se 0 preceito do § 7' do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica a. Lei Organica 
daPolicia Civil Estadual. 
- Dada a relevfincia juridica dessas questlies, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossivel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterio da conveniencia, em lugar do perlculum in 
mora, para a concessio de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor hi anos. Pedido de 
Iiminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
acao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADIMC 231400, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfilse no original; no mesmo sentido, cf. ADIMC 108700, ReI. Min.. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motives, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que ~atam do sistema de transporte escolar, 

v. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as razoes expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de ayao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital 2.125, de 1998, do art 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrital2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a fim de que a desconformidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

BrasilialDF, 8 de junho de 2006. 

erger ROGERIOSC 
Procurador-Geral de Jus ~a do Distrito 

Federal e Te .6rios 
MPDFT 
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Ii dOCUR'leAtt7s do "declo ae 136Fte el3ri§awfio; 
(INSERIDO - L~.in? .2·.l?~2 9.~ r~. ~t~f19y"E;rTlPf9 c;ls;J99._$) 

II - documentos do vefculo de porte obrtqatorio: 
~fIL~:~~a~~P*a2~1~·d&s~n~~_.lliJb9_d~_~]~tO) 
(INSERIDO - l~L n~.2,L2_~L .de l~.g~ !.1QY~rnQXQ9.E; 122~) 

III - comprovante da ultima vistoria;
 
(ALTERADO - lE;l.D.?..2,~Q.1L...g~Q.7.. d~!Jlh.9 .(;t~.2J)QO)
 

PI FE/egao GElS estf:ldaAfCS trQASpElftaaos, Ql::loFida SC trotor dc ati'1'ieoac ooreclossc acvieofficAtc 
61:1tericaaa I3cla iAsGtHi©ao ec cAsiRO. 
(INSERIDO - b.!;! nO. £J,1~.JLe_12. de..DgveOlQ[Q. de..129.8J 

PI' folag8s e1ss estl:lelaAtes tF8ASl3srt:ados, doviElOffiOAtc I>lafficla§odo 13018 DP4TU C, Cffi so tr8EaA8e e10
 
atividaecs oora c1assc, out8rizodo 13e10 iAstit:l:lic;ao ec CAsiflO.
 
(ALTERADO - ~~D.~~..564, de_07.J1.~1I1h.Q_de_20Q..Q)
 

N - rela<;ao dos estudantes transportados, devidamente homologada pelo DETRAN-DF e, em se tratando
 
de atividade extra-dasse, devera ser autorizada pela lnstltulcao de ensino, obedecida a capacidade de
 
passageiros do veiculo.
 
(ALTERADO - !:.~Jllo_2.§.1QL..ge 1Q_~11QY.~flI.bro de2001)
 

Art 11. Os veietllo! Be!eRaaos 60 SeFYieo BeTfims~rte Coleti¥o dc Eseelores Beveffio ser a~Fe\'aeas effi 
visterias fCOlizodas I*!'la DtffU COffi ~riaaiciElafle BeRRida Ra re~UlaFfteRta§i3o Besta lei. 
(REVOGADO - !o-~LiJ.<:>-?,.,!__2_~.J!.~.1?_g~-llQ.Y~..m.bro d~.J9.9JD 

Art. 12. A lota~o prevista no certificado de registro dos veiculos destinados ao Servlco de Transporte 
Coletivo de Escolares podera ser aumentada em ate 50% (dnqOenta por cento), inediante projeto 
aprovado pelo Departamento de Transito do Distrito Federal - DEmAN/OF, observados os aiterios de 
seguran~ e a idade dos alunos, desde Que todos possam est:ar sentados e desde Que os vefculos sejam 
dotados de cinto de seouranca indiVidual. . 

Paragrafo unm. Eex:pressamente proibido 0 transports em pe. 

Art. 13. Os autorizados deverao obrigatoriamente firmar contrato de presta~o de servtco com os pais ou 
responsiiveis dos escolares ou com os contratantes. 

1ft: H. 0 DP4llJ, em eeRjt:lMe C6Fft a DE'FRt\NfDF, fiC'fera iRfiicar e siRali2!ar, Ras ~~Fftiaafies fias 
escolas, Iecais et:c1t1si','as Be CA'lha~tle e Be5Cfflha~tlC Bas altiRos. 

At't. 14, 0 DETRAPl s;AelizorB lseois I3FCferefleiais "aFa cffil3aFEJt:le C e1esCFFlBOFEJf:JC aes aIf:JflElS, Flas
 
f3ffi><iFFliaades des cseslos, aaRea I3rioFieade "ara as "CleMIss cseolafCS,
 
(AlTERAOO - LeiJl?.2.125, de 12 d.e nov:wbrQ de 1998)
 

A~. lA. As.AGffiiRistra§oes Rc§isFlais, sBeeeeido e e1iSI38S1:o RB La; FlO 1.394, de <t ee R'lClr§6 BC 1997,
 
eflorae loeols
 
I3refcFCFleiais pafa el'l9BaFEjl:le e aesCffiBaFEjl:le aos elMROS, flOS ~raXiffii8a8es 80S eSEslos, Zel0l'180 I3cla
 
\,:wiOFidaee 1381'S os veiel:lles eseolares, apos A'lQl'lifestae;;ao BElS Sf§QOS e<ccMtivo e f€leloviaFie ec tl'8Asite eo
 
DistFito FCElCFOI.
 
(ALTERADO - kE;iD_~_2.s61, de 07 deJ1rLho de 2QOQ) 

Art. 14. 0 DETRAN-DF, em conjunto com as adrninistracoes regionais, crlara e sinalizara os locals, para
 
ernbarque e desembarque dos alunos nas proximidades das escolas, zelando prioritariamente para os
 
vekulos escolares.
 
(ALTERADO - ,=--l;.tl1~._2.8_l~_g~1~c;I~'lQy'E;lIl.pro_..Q~ 20QJJ
 

Paraqrafo unko, a DETRAN-DF slnalizara os locais preferenciais para embarque e desembarque dos
 
alunos, conforme 0 disposto no caput.
 
(INSERIDO - Lei.!l?-~5J?1,_ge 07 Q.§.i!illI..9.~20Q.Q)
 

Art 15. 0 Conselho de Transports Publico Coletivo da Secretaria de Transportes inclui urn representante
 
dos exploradores do Servil;o de Transporte Coletivo de Escolares.
 

Art. 16. Os autorizados OU os motoristas de vefculo do Servi9) de Transporte Coletivo de Escolares devem
 
ser cadastrados no orgao competente do poder pennitente, ao qual fomecerao dados pessoais e outros
 
relativos ao servi~o exi9idos pelo regulamento desta Lei,
 
§ 10 0 condutor de vekulo do Servico de Transporte Coletivo de Escolares devera ser aprovado em curse
 
especifieo nos termos da regulamenta~o do Conselho Nacional de Transito. .
 
§ 2° 0 previsto no paragrafo anterior podera ser substituk:lo par licen~ provis6ria ate a conclusao do
 

http:Jllo_2.�.1QL


curso. 

Art. 17. Somente poderfio explorar 0 Servi~o de Transporte Coletivo de Escolares pretendentes que
 
comprovem estar com suas obriga~ tributarias com 0 Distrito Federal regularizadas.
 

Art 18. Excetuados os casas previstos nesta lei, compete ao DMTU, em parceria com 0 DETRAN/DF,
 
tiscalizar a integral execu~o desta Lei e de seu regulamento.
 

Art. 19. As infra¢es aos preceitos desta Lei, de seu regulamento e do cOdigo disciplinar sujeitarao 0
 
infrator as seguintes sancoes, graduadas emconformidade com a gravidade:
 
I - adverrencia;
 
II - multa;
 
III - apreensao do veicuJoj
 
N - suspensao OU cassacao do registro do condutor ou da autoriz~o.
 

Art. 20. As autua{;5es por infracOes previstas nesta lei, no seu regulamento e no cOdigo disdpl.inar ;SeTaO
 
julgadas pela autoridade competente do poder permitente para aplica9io das penalidades neles mscntas.
 
(ALTERADO - !:§LD.~f.,125~~l1Q~_nQY§-'ltQ!:.Q..Q~J998) .
 

Art. 21. VEfADO 

Paragrafo unico. 0 recurso serajUIgadoem carla instanda no prazo de sessenta dias. 

Art. 22. Pc JURta Atlffiiflistreti,'e Ge RecuPS8s ee tRFFa§Se5 scra CBffi138sta e1c ciRca ffieffisras: 
(AlTERADO - k~i ..n?2..1..~~,-.Q~-lLde !J.Qy.~m.brQ_g§.-l99ID 

Art. 22. AJI:tFlttl AElffiiflistra1:i'v'a Ele Recupsas ee IFl~re§i3e5 sera E13ffi138Sta ec sete ffiCffiBF13S: 
(ALTERADO - ~~J..D?_~564d1~QZ..g~ julhQA~.1.00Q) .: 

Art. 22. A Junta Administrativa de Recursos de Infracdes, de que trata esta Lei, sera composta por cinco 
rnembros: 
{ALTERADO - Lei n~_~~.tS, de 19..de nov~lJ.LQ d~2.QOn 

I e f3l'CSiSeRte, iRsiease f3e1e 5eereaFie ae TfaA5fJertes; 

I Uffi ffieffiBFo, fla E/ualiaaae ee 13r:esiaeRte, iRaic8ae l3ele Seer:etaFis ee Se§UfaR§a P~Blica; 
{ALTERADa - !&L!!?_Z'-.125, de_12~.oQyel1JPro_Q..~_199.ID 

I Uffi ffieffiBF8, fla E/ualieaao eo pFcsiElcAte, iAeicaao pelo SCCf€8fi13 e1e TFaflSPOFtes; 
(ALTERADO -l,,~Jl?~ ..5{i1dtE;. 07 de iutho de 2000) . 

I - urn membro na qualidade de presidente, indicado pelo Secretarlo de securance Publica do Distrito
 
Federal";
 
(ALTERADO - L!=i nO .?819, de 19 d<; novembro de 2001) . .
 
II I:fffl refJfC5eAt:aAte 6e DefJartaffleA~ P4et:F6fJ~Iit::aRe se ffaRSl36fteS ~I'I3aAes Be Distrite Feaeral;
 

II I:ffl'l I'C(:9FCSCAtaRte eo DRRAN}
 
(AlTERADO - !:.ei n~,l~ de 12 de noveffiQrQ_ de 199ID
 

II Ufl'l rC(:9FesCAtaAte do DP4TU;
 
(ALTERADO - bel..D.?_l.,.~~-L de .Q? dej!!!!l.QJ;l.§_20QQ)
 

II - um representante do DETRAN-DF";
 
(ALTERADO - !:.t;LI}~.f.,~ 19.LJ1.e..19..Q.~.J}9yem_Qf.Qj;j~_2001)
 

III !:IfF! fefJfe5CAiiaAte eles fJrestaelel'CS se SeP/ice se ffaASfJefte Celet:i\'e Be Escol8I'CS, iAelieaEfo I*!la 
CAtiaase feflfcseAl:ati't'a ea eate§eFia; 

III t:Iffi F015resofltaflte Gas 13Fes1:aelores al::ltOfloffios eo sCl'¥i~o GC tfaRs130R:e eelet-ivo se esc13lat'CS iAsicaEia
 
I3cla cAtia8Ele siRe/ieal ee ffiaisF e*(:9l'Cssae as eatq~eria;
 
(ALTERADO - h~Lo_~_2.l25, de 12 de nov~!D..Q[QAe..J.99~)
 

III Uffi rCfJrCSCRtclfl'te ass 19festaeorcs aUteRDffiDS eo SCfVi§6 ae ffaflS(:901'tC (alet:i'v'D de Escslares,
 
il'lelicaaD 13018 efltieleae siRaieal ee fflaier eXl3l'C5sao sa eatc§oria;
 
(ALTERADO - i-ei n~_2.564.LQe OLtie julho de 2000)
 

III - um representante dos prestadores eutonomos de service de transporte coletivo de escolares";
 
(ALTERADO - Lei n02.819, de 19 cje novembro de 2001)
 
IV tlfA FC~reseAliaAt:e iAsicase ~cla FI:IAaa{;ije ESI:l€acisAal ae 9isl:fite FeElcFal;
 

Po' I:tFl'l 1'C!=lF€SeflfflAE eas f'csseas jl:fFlaicas prestaaoFas ess sCFvi§6S S6 Ejl:fe traM esttl Lei; 



(AlTERAOO - 1",~.i.D~-l:1.~J._QU2 d~!:!Q,!.~l]}Q[Q.9.gJ22m 

IV Uffi Fef31 eseAroA~ eos 19C5soas jUFfElicas 19FC5ffiElOFQS dos seF't'i§os Be Clue tFata esta Lei; 
(AlTERAOO - ~eiJ1~,5.Q1.<J:!e 07 de julhQJte..1QOO) 

IV - urn representante das pessoas juridicas prestadoras do service de transporte coletivo de escolares"; 
(ALTERAOO - Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 20lli) 

V t:IFfl rej*€SeRttJR~ 805 usuarios €Ie tFaASl3el'te eseelm 
{AlTERADO - h~!l.~_2.12.5, de 12 de OOY~.!J1bro de_J.9..2.!D 

V Uffi fq3FCSefltaR~ des usuarios eEl tr:aRs~OR:e eseolar} 
(ALTERADO - Lei_n°2.,~64, de 07 de julhos!.~f.-QltQ) 

V - rn representaste dos usuariesdo servicede transporte coletivo de escolares 
{ALTERADO - h~L[l? 2.81~de 19 de Ijovembro de..Z.Q9_U 

VI - um representante do Departamentode Transito do Distrito Federal; 
(INSERlDO - LeLn~f:564..-de.07 dej~Ih9_Qe 20QQ) 

VII - urn representante da Secretaria de EducaC;§o. 
(INSERlDO - l~LIJ.~2~_~1,_ de 07 de ju1!.1Q.ge 2000) 

Art 23. OS exploradores Que atuam no Servi~ de Transporte Coletivo de Escolares deverao adequar-se 
as disposi(;5es desta lei no prazo de noventa diasde sua regulamenta~o. 

Art 24. Aes 13Fe3tB~el't?:9 ~e se..ti§e tttte afit81fl A8 se....iee de Tfef\9~rte Geleijte ~e Eseelafe9 8 ~ata c:le 
I3ttBlieaeae,~ota lei Rea e9eettlMe e pra16 de tfes aRes ~Fa as veie~~~~~~ ,,~n:e... ~:~:::~ 
~aFa as veletllas ~a Ctasse '!B se BaeEftt8Fefl'l aes FeEf~isites f!e aft. 8~ J3~ea~Fa§aB eesse:T13I'al8S
 
AS F€:~t1lafl'leflta~e Eleste lei.
 
(REVOGAOO - j,..ei nO 2.125, de 12 de_novembr.QJ:!~..129~)
 

Art 25. 0 Poder Executivo, no prazo de noventa dias,expedira 0 regulamento eo c6digodisdplinar. 

Paragrafo (mleo. Fica garantida a partidpa9io de dois representantes dos transportadores escolares, 
indicados pelosindicato da dasse, na regulamenta~o desta Lei. 

Art 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publica9io. 

Art. 27. Revogam-se as disposi95es em Olntrario. 
Brasl1ia, 24 de julho de 1997 

1090 da Republica e 38° de Brasfiia 
CRISTOVAM BUARQUE 

Este texto nila 5ubstitui 0 publicado na imprensa oficia!. 



$~G Sistema Informatizado de Legislac;ao da Gestao Administrativa 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
 
DODF DE29.12.1998
 

(REVOGADA - Lei nO 2.564, de 07 ct~iulhoiJe 200m
 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 
1997, que "disciplina 0 Servi~o de 
Transporte Coletivo de' Escolares no 
Distrito Federal e da outras providendas". 

A Presidente da camara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lej 
Qrsrnnica do Distrito Federal, a seguinte LeiComplementar, oriunda de Projeto vetado pelo Govemador do 
Distrito Federal e mantido pela camara Legislativa do Distrito Federal: 

Art. l OA Lei 1].::' 1.585, de 24 de julho de 1997t passa a vigorar com as altera~oes introduzidas por esta 
Lei: 

1 - 0 art. 20 passa a vigorarcoma seguinte reda~o: 

"Art. 2° a Departamento de Transite do Distrito Federal - DETRAN-DF - e 0 6rgao normatzador, 
coordenador e fiscalizador do service de transporte coletivo de escolares."; 

IT- 0 art. 3° passa a vigorarcoma seguinte reda<;ao: 

"Art. 3° A prest:a~o do service de transporte coletivo de escolares far-se-a por autonzacac do orgao 
executorde transito do DistritoFederal a pretendentes enquadrados nasseguintes categorias: 

"I - profissional autonomo que satisfa(;a aos requisitos estabelecidos na regulamenta~o desta Lei e seja 
propriet:3rio ou arrendatiriO de are tres veiculos destinadosao servlco detransportecoletivo de escolares; 

"IT - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte escolar 
incluidoem suasatividades."; 

ill - 0 art. 7° fica alteradocomo segue: 

a) 0 caput passa a vigorar com a seguinte reda~o: 

"Art. 7° Os vefculos do servico de transporte coletivo de escolares terao acapacidade mfnima de oite 
passageiros e a capacidade maxima pennitida pelo porte do veiculo para 0 transporte de passageiro~ 
sentados."; 

b) fica acresddo de paragrafo unico, que passa a vigorarrom a seguinte reda~o: 

"Paragrafo unico. Os vefculos de que trata esta lei serao licenciados na categoria aluguel d 
passageiros. If; 

IV - 0 art. 10 passa a vigorar rom a seguinte reda~o: 

"Art. 10. Os vefculos de que trata esta Leitrafegarao com a seguinte documentadio: 

"I - autDrizac;ao para presfac;ao do servito de transporte coletivo de escolares; 



"II - documentos do vefculo de porte obrigat6rio;
 

"III - romprovante da ultima vistoria;
 

"N - rela~o dos estudantes transpoltados, quando se tratar de atividade extraclasse devidamente
 
autorizada pela institui~o de enslno.")
 

v- 0 art. 14 passa a vigorar corn a seguinte reda~o:
 

"Art. 14. 0 DE"rRAN sinalizara Iocais preferenciais para embarque e desembarque dos alunos, nas
 
proximidades das escolas, dando prioridade para os vefculos escolares.";
 

VI - 0 art. 22 passa a vigorar com a seguinte reda~o:
 

''Art. 22. A Junta Administrativa de Recursos de Infra~ sera composta de cinco membros:
 

"I - um membro, na qualidade de presidente, indicado peto Secretario de 5eguran9J Publica;
 

"II - urn representante do DETRANi
 

"ill - urn representante des prestadores autOnomos do seev~o de transporte coletivo de escoJares
 
indicado peJa entidade sindical de maier expressao da categoria;
 

"IV - urn representante das pessoas jurfdicas prestadoras dos seeviglS de que trata esta Lei;
 

"V - urn representante dos usuaries do transporte escolar".
 

Art. 2° Fica permmda a utiliza~o dos vefculos de que trata esta Lei na p~o de services especiais nos
 
perfoclos de recesso, ferias escolares, nos finais de semana ou em dias feriados, mediante autoriza~ 
especffica do 6rgao competente do poder publico.
 

Paragrafo unico. Na hip6tese de 0 servko especial ser realizado nos finais de semana ou em dias feriados
 
sem a autortzaceo espedflCa referida no caput, esta sera validada no prirneiro dia Util apos a presta~o do
 
serviQ).
 

Art. 3° sera· realizado 0 recadastramento dostransportadores escolares de que trata esta Lei, e novas 
autortzacoes somente serao concedidas mediante estudos efetuados pelo orgao competente do poder 
publioo, em conjunto oom a entidade de c1asse representativa da categoria dos prestadores de servko de 
transporte ooletivo de escolares. 

Paragrafo unico. Serno mantidas as autoriza~Oes concedidas ate a data da publica~o desta Lei aos 
prestadores do servko de transporte coletivo de esoolares.
 

Art. 4° Fica pennitida a veicu~o de publicidade nos veiculos de transporte escolar, em oonfonnidade
 
com a legisla~o vigente.
 

Art. 5° Os prestadores do serv~o de transporte coletivo de escolares procederao as adequacoes eo 
disposto nesta Lei no prazo de cento e vinte dias contados da regulamenta~o. 

Art 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9io.
 

Art. 7° Revogam-se as disposi~Oes em contrario, especialmente os arts. 8°, 90, 11 e 24 da Lei nO 1.585
 
de 24 de julho de 1997.
 

Brasilia, 17 de novembro de 1998 



LUOA CARVAlHO 

Este texto nao substitui 0 publicado na imprensa oficial. 



s~ Sistema Informatizado de Legislac;ao da Gestao Administrativa 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000
 
DODF DE 12.07.2000
 

A1tera a !-eLn~-.l~585, de 24 de julho de 
1997, que "disciplina 0 servi~o de 
Transporte Coletivo de Esrolares do 
Distrito Federal e da outres providencias". 

a GOVERNADOR 00 DISTRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE A cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANQONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1
0 

- A lei n.~ 1.58.2, de 24 de julho de 1997, passa a vigorar com as altera~Oes introduzidas par esta
 
Lei:
 

I - a art. 2° passe a vigorarcom a seguinte redacao:
 

"Art. 2° - a Departamento Metropolitano de Transpartes Urbafios do DistJito Federal - DMTIJ-DF e0 orgao
 
normatizador, coordenador e fiscalizador do Servi~ deTransporte Coletivo de Escolares."
 

u -a art. 3° passa a vigorar com a seguinte redacao:
 

"Art. 3
0

- A prestacao do 5ervito de Transporte Cotetivo de EscoJares far-se-a por autorizacao do 6rgao
 
competentedo poderpermitentea pretendentes enquadrados nasseguintes categorias:
 

I - motorista profissional autBnomo Que satisfa~ aos requisites estabelecidos nesta Lei e na sua
 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE;
 

II - pessoa juridica de direilD privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar induido
 
em suasatividades."
 

III - 0 art. 7° fica alteradocomo segue: 

HArt. ]0 - A capactdade de passageiros, os tipos e as caracteristicas'dos veiCulos Que operam 0 Servi~ de 
Transports Coletivo de Escolares ooeoecerso as especiflCa~ definidas pela Iegisla~o de transito. 

§ 1
0 

- Os velculos do Serv~o de Transporte Coletivo de EscoJares terao a capacidade minima de otto 
passageiros e a capacidade maxima pennitida pelo parte do veiculo para 0 transporte de passageiros
sentados. 

§ 2°' - Os veiculos de que trata esta lei serao licenciados na categoria aluguel de passaqelros," 

N - 0 art. 10 passe a vigorar com a seguinte reda~o: 

"Art. 10 - Osveiculos de que trata esta lei trafegaraocom a seguinte documentacao: 

I - autoriza{;'OO para ~o do 5ervi(;o de Transporte Coletivo de Escolares; 

II - documentos do veiculo de porte obrigatOrio; 

III - cornprovante da ultima vistoria; 

IV - relacao dos estudantes transportados, devidamente homologada peIo DMTU e, em se tratando d 
atividades extra-classe, autorizada pela institui~o de ensino." 



v-0 art. 14 passa a vigorar com a seguinte reda~o: 

"Art. 14 - As Administra~ Regionais, obedecido 0 disposto na Lei n° 1.394, de 4de marco de 1997, 
criarao locais preferenciais para ernbarque e desembarque dos alunos, nas proximidades das escolas, 
zelando peIa prioridade para os vefculos escolares, ap6s manifestacao dos orgaos executivo e rodoviario 
de o-ansitn do Distrito Federal. 

Paragrafo unico. 0 DETRAN-DF slnalzara os locais preferenciais para embarque e desembarque dos 
alunos, conforme 0 disposto no caput."
 

VI - 0 art. 22 passa a vigorarcom a seguinte redacao:
 

"Art. 22 - A Junta Administrativa de Recursos de Infra95es sera composta de sete membros:
 

I - urnmembro, naqualidade de presidente, indicado peJo secretario de Transportes;
 

II - urn representante do DMTU;
 

ill - urn representante dos prestadores aut8nornos do Servi~ de Tronsporte Coletivo de Escolares,
 
inditado peJa entidade sindical de maior expressao da categoria;
 

IV - urn representante das pessoas juridicas prestadoras dosservices de que trata esta Lei;
 

v- urn representante dos usuaros do transporte escolar;
 

VI - urn representante do Departamento de Transitodo DistritoFederal;
 

VII - urn representante cia Secretaria de Educa~o."
 

Art. 2° - Fica permitida a utiliza950 dos veiculos de que trata esta Lei na prestac;ao de services especiais
 
nos perlodos de recesso, nas ferias escolares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autorimo)o espedfica do Ol"gao competente do poder publico.
 

Art. 3° - Fica permitida a velculac;ao de publicidade nos velculos de transporte escolar, em conformidade
 
com a legisJacao vigente.
 

Art 4° - Os prestadores do 5ervi<;o de Transporte Coletivo de Escolares prooederao as adequa~ ao
 
dispostonesta Lei no prazo de cento e vinte diasde sua regulamentacao•
 

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara esta Leino prazo de trinta dias. .
 

Art. 6° - Esta Leientra em vigor na data da sua publicac;ao.
 

Art. 7° - Revogam-se as disposil;oes em contrario, ern especial a 1,ei n,=-:?.J~ de 12 de novembro de
 
1998.
 

Brasma, 07 de julho de 2000 
1120da Republica e 410 de BrasRia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Este texto nilo substrtui 0 publtcado na imprensa oficiaJ. 



·s~ Sistema Informatizado de Legislac;ao da Gestao Administrativa 

LEI N° 2.746, DE20 DE JUlHO DE 2001
 
OOOF DE27.07.2001
 

DispOe sabre a coloca9io e utiliza~o de 
ecessonos em vefculos do Servi9) de 
Transporte Publico A1ternativo do Oistrito 
Federal e do servlco de transporte escolar 
do Distrito Federal. 

o GOVERNADOR 00 DISTRITO FEDERAl, FACO SABER QUE A cAMARA LEGISlATIVA 00 DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANQONO A SEGUINTE LEI: 

Art: 19 Flea f'f6ibi6a a eeleear;ae ae eeffiR8s, "aiAets e ~ietfla5 Res 't'idre5 a85 veiel::l18S 88 Sel"t'iee de 
TfaASf't)Fte P~eliee AM:erAaeY8 de Disffite fe8eral e de sel'Yir;e de tfilRSf3eA:e eseelar 6e Bi5e'ite FeEler:al. 
€Afti~e ffiaMiEfe pef8 CLEW a~6s veta de GDF Plielieaas AS DODF de 22.19.2991) 

Art. 1° fica permitida a colocacao de cortinas, paineis e pelfculas nos vidros dos veiculos do Servko de 
Transports Publico Alternativo do Distrito Federal e do Service de Transporte Escolardo Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do Codigo de Transite Brasileiro e 0 disposto na 
Resolucao nO 073 do CONTRAN - Conselho Nacional de Translto. 
(ALTERADO - ~ei nO 2.99We 11 de junbo de 2002J 

Art 2° FICa proibido 0 uso de equiparnentos de sam e de video nos veiculos que transportarn usuaries do 
Servito de TransportePublico Alternativo do Distrito Federal e do servito de transporte escolardo Distrito 
Federal. 

Art. 2° Fica permitido 0 usa deequlpamentos de som e de video, desde Que respeitados os dispositivos da 
Resolu~ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transite, nos vefcufos Que transportem em usuaries do 
Service de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Service de Transporte Escolar do Distrito 
Federal. 
{AlTERAOO - !:ei nO 2.9~de 11 d~_W.!Ltm de 200~ 

Art. 3° Os veiculos de que trata esta lei terao 0 prazo de sessenta dias para se adaptar ao disposto no 
artigo primeiro. . 

Art. 4° 0 Pocler Executivo par meio de seu orgao competente fixara, no prazo maximo de sessenta dias, 
assan<;5es a serem aplicadas no caso de descumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publica9io. 

Art. 6° Revogam-se as disposic;Oes em contrero, 

Brasilia, 20 de julho de 2001
 
113° da Republica e 420 de Brasilia
 

JOAQUIM OOMINGOS RORIZ 

Este texto nao substitul 0 publicado na imprensa oficiaL 
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s~ Sistema Informatizado de legis/ac;ao da Gestao Administrativa 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001
 
DODF DE 20.11.2001
 

(VIDE- Decreto nO 25.,707, de 31 de mar~_ge 200S)
 

A1tera a Lei nO 1.585.J de 24 de julho de 
1997, com reda~o dada peJa lei nO 
2.564, de 07 de julho de 2000, Que 
disciplina 0 Serv~o de Transporte Coletivo 
de Escolares do Distrito Federal. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAl, FACO SABER QUE A cAMARA. LEGISLATIVA 00 DISTRITO 
FEDERAl DECRETA E EU SANaONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Os arts. 2°, 3°, 10, 14 e 22 da Lei nO 1.585, de 24 dejulho de 1997, com reda~o dada pela lei nC: 
2.5641 de 07 dejulho de 2000, passam a vigorarcom a seguinte reda~o: 

"Art. 2° 0 Departamento de Transito do Distrito Federal - DETRAN-DF - e 0 orgao nonnatizador, 
coordenador e fiscalizador do service de transportecoletivo de escolares". 

"Art. 3° 

"1 - motorsta profissional autonomo que satisfa~ aos requisitns est:lbelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, bern como seja propl"iet:ario ou arrendatario mercantil de urn unico veiculo destinado ao 
srCE e, ainda, sejadetentor de autoriza~o em vigor"; 

"II - pessoa jurfdica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar induido 
em suas atividades e seja detentora de autoriza~o em vigor". 

Art. 10 

IV - rela~o dos estudantes transportados, devidamente homologada peto DEmAN-OF e, em se tratando 
de atividade extra-classe, devera ser autorizada pela institui~o de eosino, obededda a capacidade de 
passageiros do veiculo. 

"Art 14. 0 DEmAN-DF, em conjunto com as administra~ regionais, criara e sinalizara os locals, para 
embarque e desembarque dos alunos nas proxirnidades das escolas, zelando prioritariamente para os 
veiculos escolares. 

"Art. 22. A Junta Adrninistrativa de Recursos de Infra~, de que trat:a esta Lei, sera composta por dno 
rnembros: 

"I - um membra na qualidade de presidente, indicado pelo Secretario de 5eguran91 Publica do Distrit 
Federal"; 

"II - urn representante do DElRAN-OF"; 

"ill - urn representante dos prestadoresautonomos de ~ de transporte coletivo deescolares"; 

"IV - urn representante das pessoas juridicas prestadoras do servico de transporte coletivode escolares' 

"V - m representaste dos usuariesdo servicode transporte coletivo de escolares". 



Art. 2° Rca pennitida a utiliza~o dos veiculos de que trata esta lei na prestadio de servcos especiais nos 
periodos de recesso, ferns escolares, nos finais de semana ou em dias feriados, mediante autoriza~o 
especifica do DEmAN-OF. 

Art. 3° sera realizado 0 recadastramen1D dos transportadores escolares de que trata esta lei, e novas 
autoriza9')essomente serao concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e representantes da 
categoria. 

Paragrafo unm. 5efcio mantidas as autoriza95es ooncedidas ate a data da publicac;ao desta lei aos 
prestadores do selVi~o de transporte ooletivo de escolares. 

Art. 4° Constatada pelo Poder Publico a exisrenda de demanda reprimida, novas autoriza~Oes para 
presta~o do service de transporte ooletivo de escolares poderao ser ooncedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 

Paragrafo unico. Os operadores que ja sejam credendados e desejem nova autoriza~o, deverao 
transfonnar-se em pessoa juridica. 

Art. 5° 0 prestador de selVi~ de transporte ooletivo de escolares, na impossibilidade da utiliza~o do 
veiculo autorizado, podera utilizar temporariamente outro veiculo, na fama constante da regulamentat§o 
desta lei, autorizado pelo DEmAN-OF. 

Art. 6° Fica permitida a transferenda da autoriza~o para Presta9io do servito de transporte ooletivo de 
esoolares,desdeque 0 autorizado tenha no minimo urn ana oomo transportador no srCE. 

§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferentia de sua aU1Driza~o, nao podera pleitear nova autoriza~o 
no periodo de dnco anos. 

§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de servi~ de transporte ooletivo a transferencia da 
autoriza<;ao para seus sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

Art. 7° Fica pennitida a veiculat§o de publiddade nos veiculos de transporte esoolar em oonfonnidade 
com a legisla~o vigente. 

Art 8° Os prestadores do servi~ de transporte ooletivo de esoolares procederso as adequa9>es exigidas 
por esta lei no prazo de cento e vinte dias contados de sua regulamenta~o. 

, _.., 

Ari. 9° 0 usa do veiculo de transportes escolares sera autDrizado pelo DETRAN-OF depois de aferido seu 
estado de conservacao, . 

Art 10° 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias. 

Art. 110 • Esta lei entra em vigor na data de sua publica~o. 

Art 12°. Revogam-seas disposi<;5es em contraro. 

BrasOia, 19 de novembro de 2001 
113° da Republica e 42° de BrasRia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Este texto nao substitui 0 publicado na imprensa oficial. 
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s~ Sistema Informatizado de Legisla~o da Gestao Administrativa 

LEI NO 2.994, DE 11 DEJUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

A1tera a LeL..!:L~_ 2.7_4Q, de 20 de julho de 
2001. 

Fa~ saber que a camara legislativa do Distrito Federal aprovou, 0 Govemador do Distrito Federal, nos 
tennos do § 3° do art. 74 da Lei Organic? do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da Camara 
legislativa do Distrito Federal, na forma do § 60 do mesmo artigo, promulgo a seguinte lei: 

Art 1° Os artigos 1° e 2° da k~o 2.74§J de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
reda~o: 

"Art. 1° Fica permitida a coloca~o de cortinas, paineis e peliculas nos vidros dos veiculos do Servico de 
Transports Publico Alternativo do Distrito Federal e do 5ervig) de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do C6digo de Transito Brasileiro e a disposto na 
Resolu~o nO 073 do CONTRAN - ConselhoNacionalde Transito. 

Art. 2° Fica permitido a usa de equipamentos de sam e de video, desde que respeilados os dispositivos da 
Resolu~o do CONTRAN - Conselho Nadonal de Transito, nos vefculos que transportem em usuaries do 
5ervito de Transporte Publico Altemativo do Distrito Federal e do Serv~o de Transporte Escolardo Distrito 
Federal." 

Art. 2° sera realizado recadastramento dos permlssionarios de que trata esta lei, e novas permiss5es 
somente serso eancedidas mediante concorrenda publica, ap6s constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados peto DETRAN e 2 (dois) representantes indicados pela categoria. 

Art 3° Mediante solidta~o formal do permisslonarios, serao mantidas, as pennissfies e/ou registros de 
veiculos de transporte escolar, earn prazo de validade no perodo cornpreendido entre 02 de janeiro de 
2001 ea data da publica<;ao dest:a lei, renovadas aquelas cujo prazo de .vencimento tenharn acorrido no 
referido perlodo. 

§ 1°A partir da publica~o dest:a lei cada permlssionario tera direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unico vefculo de transporte esealar, a ex~o do contido no paragrafo sequndo deste artigo, e 
ressalvadosos casas comprovadamente existentes ate a pUbrlCCl~o desta lei, cujos permlssionarios terao 
preservados os direitos adquiridos. 

§ 2° 0 permissonano possuidor de dois ou mais veiculos de transporte escolar em opera~o na data da 
publicacao desta Lei, fica impedido de partidpar de novas concorrences publicas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hip6tese de inexistencia de interessados, caso,em Que sera permitida sua participa~o nas 
mesmas. 

Art. 4° Ficarn transfonnadas em permlssoes para explorer 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
sreE, as autorizatiies de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. 5° Os veiculos com capacidade acima de 20 (vinte) (ugares Que transportarem cnencas com idade ate 
05 (tinea) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presenca de acompanhante responsavel 
pela sequranca das mesmas. 

Art. 6° - As institui9)es de ensino privado de quarquer natureza, inclusive de atividade extradasse, tais 
como academias, cursos de linguas estrangeiras, etc, poderfio fomecer a servko de transporte de 
escolares apenas aos alunos regulannente matriculados, e exclusivarnente par intennedio da contrat:at;ao 
de perrnisstonarlo do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE. 



Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 80 Revogam-se as dlsposldies em contrano. 

Brasflia, 26 dejunho de 2002 

GIM ARGELLO 

Este texto nilo substitui 0 publicado na imprensa oftcial, 
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~cstarcom ..... ol,.~trlbuWiascomo DistritoFederal~. .' , SUI 

, . Art. 18 -~os os casosprevi!to.1lC5tA Lei, ~... DMIU, cuipu=ia CO(II 0 DETRANIDF.' JOSE fERNANDO SANTO~ .Con~fiscaliz:u. iaiegnI_~ deslaLeie dcscil'rcgulamcot'1' ',' " . , SUI 
An. 19 - As ~~OS' pr<ccit0s deslaLei, dc .... ~o eAl! cOdigo disciplinar, sujcitario 0 

~~cssan~ gr;id~'e¢¥Jifannldai:l~:jXJ""io:pavi~' , . " " , HONOLOGO 
dR' Z4/07/97n-muiti; , CRISTOV AM BUARQUE 

m- .pr=sio do vcitulo; , Gover..nador 
tv -~ 011 ~o do rcgistro doCODdutor au ciaautciriza~. 
:An.20 • As ~ poriIifi1¢cs.prcviot&tilesla,~ DO ...... rogulamCnlO e DO cOdigo discip1iDU serio 
juIgadas peIaautoridadctompctente do podcrpcrmilCllle panlaplical'io das peoalidades lid.. iDscritu. PROCESSON" : 095.001.046196 [.} 
¥:21-VETADO. " , " , " INIERESSAPO ':TCB 

'Art. 22• A Junta A.iIministritiv dCR<a1rsOs·dc ~ ....a oomposta. dc cinco ~bros: , ASSUNTO : AcordoCol<:iivO: dcTraPaIho 96/97 .' 
I- 0 president.. inili<;ado peloSccro!iriodc Trmsportcs; . RELATOR : swEDENBERGERDONASCIMENTO BARBOSA 
n 7 urnrcprcsentaDtc dl)DcpartamClllO Mctropolitano de Transportes U~os <laDistl:ito Fedcm;

,m'- um:r<plCSClllalite dos'Rf"Sl3dOlCS do SeJviIx> de TIllIlSpOrte Coletiw de E'scoIa=. indicadopcla o PI~odo Consc!ho dc Politica dep...oal· CP;:~IhCl)do.~r 
eotidadc'"l'~ ciacal.,goria;" , , . ' , , o veto do R;elator. r~so lYe: '"
 
tv - um '"l'r<scntanIe in!!icado ¢a F~EducacioaaldoDi,sIrilo Fcd~ , , ,

v • um ~ das esoclasparticulares, indicado pclo Sindicaio des ~cciineotos ParticuIan:s
 
de Emlno do Distrito Fcdcnll· SlNEPElDF., , . ",
 
Art. 23 • Oscxploradorcs'que atiwn no ScM90de TwiSporte <;alctivo de ~lares d_ adequar-se
 

.. .' \. Aprovaro Atonia 'tolclivo d. Trabalho~cclcbrado e.rti-e ~ lis c!isposiiOcS deslaLeinopram dcllOvCIlla elias de .....r~'. . . 
'Transportcs Colctivos de,BtasiIia - TCB e 0 Sindicalodo.sTrabal1iadoiO's.'cm.EmprcsaS deArt. 24· AIlS prcsladorcs d~ s<r:vi9o qucl1uam110 ~ dc TransportcColctivo'4eEScolares i dalacia 
'T~haePis$funiiliiiioi, 1iitCi$';"&,!;;.'~ Es;;.1irCs; TurismoeTranspoo~lIesu-Lei'ficai:sli~o"'" ptUli,di>'l'i!o"'inOS pai'&'<W ~os-aaCl&:i'st"71. ~eac ciOO>ailOs 

, do Disttito FedenI, nos Iem10S do-veto do R.elotor, , , ," paraosveiculo.ciaCIasse "8" seadeqllaieID .os requisiios 'doart, r .• pem\iticla • all~ d.csseS F.azOs 
2·. Sq~ • p~ Resolu~ i h6mol~ do Extd~ ... ~odc;sla Lei;, , . ..'. .• . .;' . : .'. - ,.'

Govm.ador. 
·B~ flde'juM"2FOl'odetEu<:utivti",,,," "'·...ventailiaS,~0~.~~.


I'ari~ dnlcG.• 1""", ~~ de cioii,~l(.doC~ eioOWes,
 To~qUATO FERHANnO'~rHA 
indi*ol pdo Ilodloato eli~"'~I'i<i deoIa lAi '
 
Art,Z6 - &ta IArtlllra ~ .=.",~a..ua Pub~: Sl/\IfNBEJlQER 110'NASCT'HENT{l 'l\AllllO~A,' ,c
 
Art.;i7.~u~t"':~0.
 

M~~~IO BAIOCCHT. fRAt'ART c 
BrisiIiI; 24 de. juliiQ.de' \997. 

EO'UARDOC;OSTA E OLIYEr"RA C
109"da ltcpibIicae 3s' de Brasilia 
aun-oVAMt1o'!di-QUt: ' EOSa" WAG"ER ~E SOUlA BAllROSO C 

DESPACHOS D9 GOYE~"ADO~ . JACY lRAtA RODRIGU~S 

SeCRriARJA.DE.1~p,~TR:A,c;AO AKT!I"~O LUll llAMALNO' CAMPos 
.CONSELKO DE I'OUllCA: PE PESSOAL .
 

'. ",' REUNIAO ORDINARIA ' , ,
 
, JOSE, FERNANDO s,AtlTlisPROCESSON" : i)9S,OOl.29819S (*) . 

INTERESSADO :TCB . 
HOllOLO&OASSI1NTO :T.m.o Aditivo aoACt, '. .' E. ~VO~/97 .RELATOR :'SWEDJ;OOlERGl!R-DO NASciMENro'BAluios~ CRiSTOYAN ·8UAR,QUE 

GovernacL'Gr . 
. . '.' 0 Plcairio:doeoriseiha deP,o\itica del'essoaI -cpp.~. ponmanimidai:lc, 

o votodocR.elalor resOolve' .' .. . ~blic'dOS por !ere.'Saidv eq. lncorrecid, dos ori9ina'., • - • 0 

n9 137, de 21.7 •.97, pags. SS14 • SS1,S,'. .'
 

I • Apioyaf 0 Primciro. Tcrmo Ac!nM;' ao Aalnio CQIetiw. de Tnbalbo celdJra<lo
 
eolfre • SOclcdade· de T,""",,,,~, colctivOs de BlUiIi& ,; TCB e" 0 sindicato 'dos TnbliihacIo.es em
 
~ de 'l'nnSportcs TO!'RSUeS dc I!&ssag<!ros U~~ .. J;spedais. ~ T1Irismo
 
eTr&nSportcs deCargado DislritoFedenl, noS'Icrmcs.do'vdto do Relator, . " , 

. 2 - SubmcIcr: • ~.~ i·~· do F#eJeirtji" • ScriDOr
 

.GoWrMdor. ..., .. , ..:'" ..': '~~~, "I_~':;;"~~~" ~=~~~~o.u.
 
. PROCESSO N'" : 101.000.95)/97 , , 

ilnzKa:ssADo ':FtJW)A~O DO SER:VII;X> SOCIAL DODTS11UTO l'R!E1
ASSmiro .: ~Tcmporiri,i " 

TORQUATO F£RNANOO.LI~A presidente' 
, , 0 Presidcnte dO'~de ~ de"P-~. CI 

SWnEN~ERGER DO NASCIMENTOB~RBOSA Co'riselhefro ~OMd<Ste~. roesoh!!: . . 

M~RCIO BAIOCeNI fRACARI Cons~1hei·ro .! • 

, , ~ .• ReoOnbeeei- & ex~ cia materia.... em n 
, EDUARDO COSTA E OLIYEIRA· Conselheiro i.nler=c pliblico,iutorizar.F~do S~ Soci,Il,dqIJislritqJcdclllil pl 

. SUll'·II.te pc!oprazode06(..,is)mdes,~·~~".-~~ 
EDSON ~AGNER··DE SOUl·A· BARROSO, ·Conse·l!>ei ro (com)~p'ara.~ de ~.~de~OS·(cinco) Ci

SUplent. 

,00 VERN 0 
,Dl:MOCRA,.TICQ 
E POP,ULAR" 

o p·o~o. em t! lugt,r 
r 
( 

CRIS'J;'OVAM'BUARQUID:rAroO" ..OFICIAL . GovernadorDO DiStRlTb FEDE~ ARLErE.SAMPMO 
Vite.Govemadora

R~(hi.~Q eAd~Jiistra~o: , .. 
LUIZ GONZAGA. FIGUEIREDOAnexo do Pala~io do Buriti, Sala .11, T.erreo.·
 

CEP 1007$~900;: BIllSilia: - .oF. :,' :Seeretilio de COIII,\I,n,4:a~o ~
 
, ,CLEMENI1fi-UZ -'Telefones: (061) 245-7803 -.316-4137 - '2i3~il,2.
 

Impr~s~o: J¥PREN~A NACIONi\L ' . EditO"':"~PODSivei..
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Y-c¥.. cIO~de~.doewa-Naciot>aldcl'_Juridi;O..CNPJ;~;Cria ~ ... cstiu1UnL cia Se=uria de AI'io VI- baIaoi;Os ~ de..,. J>':<k!do de.~ quandoji'- OO!lclllido"um aordciO. .
SoCia~ "cI&"'insprovidCnciaS. . . Art. •• .: Para• ~ do ~ I<tII Quvido. 0 0rgI0 "" _ oode.Catidade .' 

~.,..~oqua!.IlOPmzo·c1c,IS (q.,inzi:)diu ~leis,.eOiitirt P-er ~to,='·o GOVERNAooR00 1I1S11UlD)EDERAl.,DO 11$0'das .m~ quelb. <onfc'teAlos inc;;os ..... plenafiIaoionamcuto. . . . . ' ... ' 
VII. XXV'.do utiao 100, doLei O!Pnica do DislritoFOderiJ; combinados<Om. iricisoill do utigo 

~UDico- C<>ropro""iloo p~ &nciooamentoda eoIida!l~ o~9~~ i3", ciaLei 0°2.299, dc21 dcjOileir04e 1:199, bECRETA: " 
?~..~I 110 ~ FecIcnll ~ue, nd-P.:mdc.l0.(de;<)'!ia< ........ ,"~I,lli.i6i"<; 
_'e; CsIa.ido aimpridi.. •.. <:Iijpcias':Iegais;" eo=iminhui i~'dc G.v_ ~~ Art., 1° ; r:1Q criodo'DO QUldro esC Pessoal dc D~ F~ pu1C <do!iva i Sec:ri<aria de A,<;64 eIab<nIi ........ do.... ~ ". '. . . . ,

Soc:iaI,0 C&rgo de _ Esp=W, Simbolo CNE-%, deCoord_ AdDlinislrativo do< ConselboS ¥- SO _Del>epdo Gp<dilIo ~o Gov<mador do'j)istrilo Fcde<aI, • ~d. nii> paden ap~ ..1'~ do Discrlt!'·FcdenI. . 
DOYo I'1<ilo ...... de~ 0 Jlrazl>'c1c 180 (c:colO e 0 .....) ....·da publiol;lo doclespocbci' 
~ ." .,

Art.2":Esie~~.....~gor"'~~S\'I'l"'bi~o..	 M- 6"CUl<' ~ 6rglo "!' coasdbO~. eatidaclc ~ ~!lU ~_ br:m:"'" .. 
I.6Distfrio 1"6It!i<o.1iOcabii·o &a<iaaomeOlo,0 OIIIIprimmio ck..... fiDalidodes eslalulirios. .

Arl.T"·~u~~l:llICl>Ilririo.. 
§ 1° j", ¥ci ...~~....~copUt"dcsIc~cob<ri,~ • KD!I'"' que 

··"""""'""o~",w",....... dci:Dl'~_do~4aa.ti<Wc. ., 
§ 2" ~;qoaIoju«'~ e~. J!lC:sIDO.1lIo tb< AoOcIO. ....'i'cmdldo.~i 

. _ ck Goo....· ~. oIaIilDQa DO IdioisllrN P1dr~ doDistrito Ftdcnl .
TciriI6rios. ". . .""" ,.. '. .,' .... , '.'..'. .' '.. ' . e 

M.7".W......~·cIe1lll1i4dep6i.~...caii\or·~4Ii.·Colidado,· ,
1,":~~cIe_~~' .,:. .....'1"0,' 
,n-doiDrde'op<aairar,~,IO Ministbio1'id>Iico....'~de_ 
iU":~de""'cocilaS'de'-"'-~~:' , '.,

'IV _·tmt.... ......., oil~o c:WicIado ...... roeovado'j>aal>te o~ou......ulQ .., 

'*~~d.~-~' ~,~~.'~ i~o (~. ~;"di..~ .~~. 
~Ao COlIip~n"~) 'IIIJOS d!='.~ .• E8ticIiaC qUo cr.ca.i • aliIidadO'Poibl~ eilI 
coritc< pr<>ViIOrio ~ ~,o •. '''''''0 cIas'c:xl~' • ~o:do.-1blo' 
'deIiiUliYo" ' 1....._.l<,.'.·~~obicMDlo.. fonDa~dC lrIi&ollCc:rolli 
...·i~,=ljme.:, ., .' .' :.,'.. .,'. c', ,,' ".. ~ . ,,'.. : 

·J'u4rdO Uoicci-'Da<ade. ~do""l"~6osde~~ lOdaS is·...gfaoias· 
1opis..~.~"""'oetbilo4e'lRllicladepQbli,:a .... ·~~ .. 
M,"·. EsleDccn:'(o OZIII&ri,'om viger 1I...lala dO..... poIi~ n:vos,Odos ...disposi9&< ....' -.mo. '. ' . 

. B;..n..,U';'juIbi>d.ioOO 
1I1",iIa~.41'do'li<adlia , 

. IOAQ.U1¥txiMnlGOSll~ 

W N"2.S64. DE7DE1tPlO ~E '000 

(AUto"",.dofro)et<>: Podei'Bxcart!vU. ~.llistri1al ~Maohaao) 
ARera • Lei ....1585, de 14 de jlllll';. 
MdlJdplii1a .; ~' li. TiaDsportt 
'~iIo Disirito Fed.n.J e 
jI~<a<:iU. ' 

o GOVEltNADORDO DlSI"Rl'io FEDQt.u. FA{:Q~ABER QUE A cAMA:u 1 
DODISTlU1'OFEDEltALDEClUttAEEUSANClONOASEGUiNl'BL£I; 

· Art.,io A Lei ",0 1.S8S.cI!'z4c1CjU!hOde t991, pasor.& ~~...,alt~intrcic 
JA:' " . . - '.' 
H:lirt. 2.'j>assa .... igolVco..,.~~~: . . ...•. . 
0Art. fJ.O o'Depatl8meIito ~~d'1, ttaliSpo~'ti~ do Di$liitt,>F~<nl' 
6<gioIIQnDiliDdor, ~ e fiScaJi:zodor do ~ de'TlIDSpOrteColeli'!O*,Eoo 
n·OIit"3·pUsanig<llvcom.oeguiDlc~:, . , . '. ", 
oM. 3"A~' cIo'8eMIO·.cIe"frmspo(te C<JIdivo de"Esc\>1arelI foI'...w por.autoi 
competentedo ~~.~ uadJadosaas~ . '. 

'1" iDotorista: ~Ouil'~' , S'I~:.as~ ..i~:';
~eleja p,.~ ...~doomW>i<o~iIestioI4o IOS~ 
n ~ " juridiea ete emit .privadocom. ie<\e 110Distrito FcdOtaJ. . tC:1ha' ,
em:"~° ' Q , . . . que 1QDSp<l<II 

m •o'in. 'r' fic& iJ!erado como JCpe: , 
.•An. .,. A capacidadc de paasa8eiros, tipos e ~'dqs .acwos que open 
Tiimporte~4e~~ ..~clefillklasP.da~.ile 
§ I· qc ~ ~~ de tlall,ipoltc colelh'<1' de ~ ~. i ~ 

· ~s,e.~,~penmtid8.J>\1!'i,~do.vel...IoP"" •.o,~ 

§ ~.~veiaIloS ae!{UllInl.&_~ iaio ~.pa~oJqueIde~ 
· IV. O"aot. 10pw&. vigorIr comucguiJJte~: 

~ .. 

JOAQUtM DOMINGOS :ROm 
. Goyern,a,dor"DIAru'o" OFI'CIAL 

BENEDlTODOMINOOS·,~Q,l).ISTRITO,'FED~fu 'Vice-:Governador. . 

Re<la~lio e A-dmini~tra~ao: , wELIGTON LUtz MORASS 
An~xo do Pal~Cio do Bliriti; S~il J11,Terroo•. Secre~arlo ~e ComuIlie!l~~o s.oci ... . :,.;-. 
.C:gF: 7Q075.:9oo, Brasilia - DE ". 
'Tele.fones: (OXXtil) 225,':7803 - 316;4137 .:. 213~6312. unt GONzAGA DE NEoIffiiR< 
Editbra~~Q e impresslib; IM;PRENSA NAClONAL. . Chefe da Divj:sio 'de l>ivulga~iif 

... . .. 
. } 

~N'21.J36,Dl!llDEruUioDE2000 .
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. ~ ""!" - .•.- ~"I'~ • ", ...... ':'~•• 4AliEXQI ..'. ··r~·-·-··-i 

AM:m"" Pcrrtcia b.~"' .,. uc:mteOe·KM.aaM:ro.,..a~c:u.a 

SS..P.E-·CHI'IC'kC/o.O I ~ ~~ 'rON'T'!:. D~~ TOTAL.~ 

!<Q2011l~1 i~~~~~Do~.!"'i~ 
.";~ '. ~ , 

12.l21.010;0.s;sol.;·: ...~~~~.. 
..... ""'21lI 

2.000.""".'Q1=~~ 
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"i"'d~S~. 

oIilitllr. 

ma. de ~.1!Strt,ituiae O~1'llS . '.' '. 

"tiaJd·.Desonvoivimonto ' 
,~~·C~cia..~ TccDQlogia' 

!MiJital do D.isliito FedeRl·· 

taria de EsWl'\ec La:zCr' , 
iIi:i.: de T~o'o Diniitos HUl!1anos 

~ de eoutas do Dislrlio F~ . 

Ilirjl.do Arti~il¢OpUa 0 

~~9!vhnento .do EntolDo·. .; 

.SE~OI 

, LllINO 2;740, PE20.·PE"JUr.HO.O.i! iOOt: . 
(,Auto' do l'toj~: Deputado ~I.~C!lleio:'r_vateS) 

i ~obrc .a'COI~I'IO ,c U1;i1~0.d;:a~~~s:'~.~ieulos do S~\» doT.o;;.Porto l'Ubilc.a: 
aliyo "0 D~tn~ FcdClll1 "do s=~. 4. ~•.~.Iar d<l Disiritll Pe4ei:at· .' .'. 

VEBNAooR DO DIS.TRiro·~EJW;.,' PAW$~Eil QUE'A·CAMARA. LEGlStAnvA DO 
mo FllPERAL'~ECRETA E ~u SANCIONOA 'SEGUJNIE LEI: . . .. ' .., 
• VE.TADO,· . ." :.,. . . 
~. Fi",,:ilri>ibi~ 0. ~¢ ~mlos de·SOIiJ. e de.~.nQS,ci~os ~ ~rtam~os ' 
ivi\».d. TJ:l!!lSPOrtc Piiblico.A.lte@a!ivo dIi Dis)ritoFed~l .. do .CIYi\»:d. ·~~rt. csco!at: 
...t.j+c x..deial ~ - ...."<.. • • • '. 

dias, IS .sMfOeS a·~..ap1ka.da< no caso do·dc!scumprimeot0:·c!o·disjlOsto neStal~,
 
Art: 5' l;!sta'Lei <ntra ell\.vigqr ... data de sua pllblieal'lo,' .
 

'; Art. 6"Ro.og~se as disposi~ em cohlriri~: '. .' 
. nrasili'; 20 de juI"" .de 200I .
 
113' da 1tcp\lbliea!' 42', de BmWi'
 
JOAQUIM'DO~GOS ROIUz'
 

LEI N'·2.747, DE 20 DE MHO DE 2001
 
(AUtO< ~oPiojoto:' pep!'b.do· D.istritBi )0•• Ra~io)
 

Defino infra~ opena\idlldos a s= aplic:adas no" ease .~. :d";c~~to das normas m~~ 
~ sCgunnl'" contra ~io e panico no Ambjto do Pi~to Fed~. ..,. . . . 

o GOVERNAPoR DODtS'tRtio PEDEIW.., FA<;o SABER QUE A ciMARALEOISLATIVA DO 
D1STR;l'I:OF~ERA:L D1lCRETA EEU SANCIONO'A'sooUINtf; f.,EI: . .". 
Art. I"Ficam lIefinidas .. infra~ e 'is popalidados,8 sCmn aplicadaS nos ~ do das<uJ}>prinlenki, 
das nOllJ]aS rofetent" i ~gui>nl'" 'cOntra' inomdio 0 phi"" tio limbito C1o"Ois!rito Fodepol:' . '. 
Art. '2' Ii.inli:a¢o ~ n~ do,ptOt~o. de soguXan~. eonlra inceiil!io e panico,~dcriza-so'~ 

·~o Oilomissi., praticadapqi: possoa lisica ""jin;di,,!!- cjUo poMa: em'riscoa in90\uinidadc; pIIbfica "'" . 
priYad;... fndivi~ oil eqlotiya, <levi"" a ino~ia do Rol:!lliunollto do Segunnl" eon... Incendjo 
do Di~to Fedora~ das no~ ,I!a Associ_fila Brasileira do Nopnas Tecnicas0 iI.mai, nonP" de 
.eguran~. ""nln incEndlo 0 pllI!iC!i,' . . . ',,' 
Art. 3' ConstitUOIl) infra~~ , . .'..'. '". .: . '.'. ' 
'I'~ nio'zolat.pcl,a mBb:ut~o do cquiPamontO$ do s~~contra inC&dio,0 pinll;o; . 
~ _ .inUtilizar.oll miringir O'usO de oqWpamonto~ de 3Cg\It8n~ eon '.. dio 0 Panico, <it'Ci: por 
obsfru9lO; '~cla\lSm¢to, ~da :d~ eomPo~""t"'" 0" V>ai:"l~ 'aJ:~ , .,' 
Ill.:'"uillizar oqUipsmentos' do s<guran~ contra inc&idjo c'pini"" oulto lim d.iv~ do 
!'Ill ~idada; .. ' ,.' , .'. ..,. • '. . ..., , 
tv -1ns:taJ81:~istemas de pi'ot~o contrainCCndio C°pi.ruco- c:in dc;os4c~o.com ~·nonna:s· vigerttes; 

· V _ com=ialiiar, fabricar 0)1 instal~ pt9<!utosdo scguian~ contra inoCildio e [link" seoi0 dovicio' 
acd~ciamctlto juD~o.· 80 CBMDF;' ~ ,'.' . : .:..' 
VI _ com=iall2:at infoIIllalni.ent.·produtos·de .segur.anl'l eontra incandio;' . 
VII .... fabricar cqulpamo';tos do sogunn~a contra: mc~ndio "'a":dp pr9dutos ';(0 'oeo'nhoeidos Oil 
ccrtlficados ~I<i cBMoF, , . . " " ". '. . . .. 
.VIn _ "~ixiitdo utilizar ~I'amontos do p~ot~o Coo!", ince~dio C. pibico; '.. . 
IX _ .Pcl:Dlitir·~ cnlniila ou ~cipa~o om e.cnt<is de,~sOU em nUmoro '!laiQr 'l"e, 0 autorizado 
polo ·CBI\IDF.·' . . . . '. 

·.!'rt '4' A pr;tticacio quaiqller.to enquadr,odo nos termo.s do. artigoantorio, slljoitaos.infratoics',is 
scS'lllites .p<On>1iclados ~istrali.as, scm ptcjuizo..!laquoJ;as do natureza <ivol e ,pcilal: " r- Iilu!ta, . ',' . . _. '. " 

11'-.·~o de equ;p';';""ios 0 pt'odirtos' ""iacionados i. P"'t~o eon~ ineSadio ., pinico;.. " ", ..... .
~==~. 
· .['Qf'pgraftl unico. 'As ....~l5es provistas ncsta Lei podor!o ..or ap1icidas cumiJI.tivamonto, 

AiLs'.'As u.~o o,.~'pCnaliilados·. SCfClU .plicadas sor!O ~~'.cm.1ll0 d"! infia~o: 
Alt.. 6". 0 atltod~ iIIfra£I", il~ dc'",gis!rai'as infr.i~s 0 pcnalldad~.do.~u. traci'\;S1a Lei,. d 
dOC)lll1cni", ilijcial do pro<Csso a'dmiriistnti.o e C,Ollt0r6 obrig3tptiamentc: . ' . 

· I' - identifiea~ do agent. 6seoltz"dor;' . 
· n - ideniilicay(o do. inihitor; , . . . 
, ill"" local, ~ e bqra'da vcrilkal'!o,cla in~o; . 
, ['\f _ rela~~otaIh~ ~.~~ Cn<qn!t'adas c ~i~dos: 

· "._ data .Iimi~ ~ papnCllto da ~ulta;' ..'..' ..'. 
Art. 7° Notitic.~(o.:~ 0 d<i~uin~j,to'l'r6prio <>,,<l;'4~~,I'J'n.otAriO, ocupanto ou , ..pon'i..ol polo 

'cstabclecitnenta..~ ~tado a cottigir... lriegularldadCson~ntJ:adasnp momento:da'fisqliia\':lo, om 
prazQ .dot.,,;uii.d~, ressaivado 0 disposto ,!oBrt..14.: '. '. . ' .. 
§ I" 9 1'""".par.!. ~ das irtegu\liridados C!o que tiati. 0 <XJPUr sera arbiJrado oilfreos, (Chico) I 

30 (~}di";~ set Pl?rmgadO do's.d.o que ~d". c'0 motivoClln&idc;-oido justitic;tvclpell 
'lgClit.. li~""Jizadot.. ' ." . 
§ :r Filldo ~ P~ d.fini'!.. na notifl"'!l'!o, ~."!S itrogularldalles pernis!lll/i, Q'ageDlO fiscalitado 
apli~illl:que collbot, os ponali~' do'que:fPlla oStiLei,. ." '. . .. : .' 
Art. s· AIm da.S ponaIidad.s:a 4ttoln aplicil~. J!.O W(l du· infr;.~s ~j;Stas no art.e 3\ sor! 
apliCadas1\l~'pm ~ scgui!l.tos.'<:aSO",.: . .•F·..·'··.. . ' . . "" '. 

, 1- d.os<¥npnmOl1.t'1llo l#ni9·.ile 'l~tifjea:~!,;,
 
n-."_dosacaiO lib lIl!.oato fi><;allzadol;' '
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Art. 3· Esta Lei enll:a em v;glJrna data da $...:publica~o.SECKo ill 
PAG. 

Art. 4· Revoganl-se as disposi~ em contririo. " 

BraSlIia, '14 dC ;'ovcrilbrQ de :2001
 
113· da,Rq>Ublica e 4~o,de Btas\iia
 

, JOAQUIM ~OMINGOS'R.O~ . '
 ; 

. 23 'LEr'N" .2.819 DE 19 DE :tf0VBMBRO'DE ~OOl 
23' (A.ulori,,' do "",jl'lo: Podcr Exccutivo) 

23 
AIleta a Lei n° 15SS, de 24 de ju1b~ de 199:7. com Rda:~o dadapel~ Lei n° 2,564, de07 de julho de 25 
2000, 'que disciplina 0, Servi~ de Transporte Coletivo de Bscolares do Distrito F,cd=i. 

2~' 

0 GOVERNADOR DO DisTRITO'FEDERAL, iw;o SABERQUEA cAMAM LEGISLAnvA DO 
28 DJsnuro FEDERAL DEcRETA E 'EU SANCIONO A ~EGUINll;! LEI:' '.' 

Art. 1· Os arts. 2·, 3°, 10; 14 e 22 da Lei n° 1585, de 24 dejun>o dc 1997", ColItrcda~Q'ilada ~Ia Lei 
32 ~.2:564, de rn 'de.julho de 2000, passaro ~ vigorar "om a Seguinie lC'da~0: ", ' 
32 "Art. 2' °Dq>artamento de Tri,nsito do Db!l'ito Fc4ctil 7" DETRAN-DF - e 0 6rgao ncrmatizador, 

r"C\ladar e fiscal~dor do .Cflti~o" de traiisporte coll'!ivo ~,e cscolllJ:C1'.' ' 
Art. 3· ; ~, : ' .. . , " '. . 'r~(~I -,molorista profissional a1Jl~no""o,.quio ..tisf~ aos-requisitos estabelccidos nesta Lei e DB sua ' 
~am~laI'iio, bern como scj. proprietario ou artCltda1Uio mcrcantil !IC urn wieQ. v~Culo ~ado .. 
ao STCECo iind(l, scja Ciet""tor,de' .autotiza~o em yigllr;' ' .'. ' 
~U - pessoa juridica de direito, privado com sede .no-Distrito Fcderal que teoha transporte cscolar 
incluido em suas,atividadcs e seja detentora de autoriza~o 'em'vigor. ' ,32 ,Art• '10 : ::••.•.•:... , " , 
IV - relafio do. esluduites transportados, devidamente homologada -pelo DE~~DF Co em se 

3,8 Iratando .de.atividade extra-classe, deveri ser autorl-zada.,pela inStitui~ao de enslno, obedeoip. a 
capieidade de paSSageiros do veleulo,' . ' . . 
"Art. ,14. 0 DETRAN-DF, em conjunto com iii administra.,oes regionals, criaxi 0 sinalizar.\ os Iocais 
~, cmbarque e desemb;uque dos aIWlOS I\3S p!"ximidades das escoles,' zelando priorilatWneJlte para 
cs vcfculos 0SC<J1ares. ' ' " " 

38 "Art. 22. A Junta Administraliva, do Rccursos 01" ,lnfra~, de !lue trata esta Lei, smi' composta por ' 
.emco mcmbrQs: .' . . . ..,
 - UmIOO!'Qro na qualidade de presidente, indicad~ pelo Secret3rio de Soguran90 Publica do Distrito 

Fede..l; . , , ' ' 

"II ..:'um'lCp~enllulte ,~o DETRAN-DF; . " , 
38 "ill - urn reptesenllulte dos prestadores aut6nomos de servi~o do transporte co!etiyo do escolar ..; 

"IV - um IcrRs"!llanle das pcs8O!lSjuridieas prestadoras do' ~ de transporte coletiyo,de escola
res,39, 
"V,-;"" n:presentanto,dos llS\J'lriOS do ~i90 de lransport~ eolOtivi> de'cscol~.", 

- ',., .40 

Art. 2' Fica~da'" utila,;.~o dos v~i;";los de que -.: esta ~i "a pr~o de ~~pC.:i!Us 
nos p<'riodos de ~o, fm~..~I",",,; '&OS 'finaisdC:S<mana.oU' em'.elias CoPados; mediante autori
zo,i:!o'esj>e<;ilica do DE'lltA!'f~DF. ' , " " . ' : ," , .. 

, .
Art. 3°, s'cra reaJizado 0 ~astramento d,!~ 'lrans!>OrtadolCS cscolares de <J!!C lral;l'es!a Lei, e noVas , 

, a"tonza~lies somenie sorio conccdiilas mediante cstudos ~fetuados pelo DETRAN-DF e ropresen-' 
ta~tes da: categori':' , ' , ' , " 
Paidgrofo .mlco. Ser~o man\idaS' "'" ,aut9riza~' cqo!'Cdidas, ill. If data da publica~o desta, Lciao~ 

,LEI N"2.818, DE:i4 DJ! ~Q~R9 Ol;; 2001 prcstidor.s do "'ex:n~9 de'tran$~rte eoJetivo <Ie c:s<;Olli\"es•. , ". .;. ' . ',,' 
(",utori:' cia ~jcto: PodetExecutivo) , .. 

.Art. 4° COusbtada pelo Podcr P6bli'-" aexistenciade demanda reprimida, nDVU autori~lles para, , 
leis 'iI'Ie.~ipea; po< ~ sido'decJatadas,ou ~ide<adas iil';"~onais. :, ,presfaIoIo do servil'" de \far!Six>rte colCtivo'de cs<;olares'jiodera.o scrconcedidas rio prazo,~I,\lO de 

sessenla <lias.. . , " • , ,',.' , " 
PQf:dgrafo ~"j~o, Os opcradores que ji sej'ani ,cied.ndado... dc:s.jC!!' n:o~ autodza¢:lo,' <leverao N~R DO DlSTRI1'o ~EDERAL J:Af;Q sABER Q~A 'c:A.MAAA LEGISLAnvADo Iransfol1Da,r-se cm'~soa)undic ••.' ,", " ' .. " 

FEDERAL DECRETA E BU' SAN<;:IONQA SEGUim"E LEI: '. . 

~ 5· 0 ~or de ..,;,.;~ de trans~ colcuvo lie cscow:..,'~a imPossibili~~ da \llIiiz:a~~ 'do 
un ~ogadas .asUisn° 2.072; ~;zJ ,iic setmibio: de 1998" e n~ '2.455; de29 :~ seiem,bro v~icul~ aUfQdz.;1~oJ podcni utiliu:r temporari~~nte Qutro ve!cul0.:~a fo~a C4?nstante~~·i'egida-

0- • a· • • _ ... ~ ... ~ ...... I' mentacin. de:s:ta: Let autorizado nela. DF.TRAN..:DR . . :...'. . 

sEcA:o I sECKo IISUMARIO 
" PA1+ P~~ 

.,".
Cid~' r.cgislativo 

Oder Ex~livo' "9't: 
~<foria : 

0~, (1 
,dC' Go'vcrno 'U 
deG~tio Administrativa " 

'12 ..'iie,F8zcn!la e PlanejamCllto .Z.-' 19 
'<IeEc!ucafio 19 
dcSailde 19 

:
~~Social 20 
de Infra-Estrututa cOb"", ' '21 
de AgrlcUltura. P~ e~imi:nlo 

de 'fnnsi>ortes 

7 

'7 .. 
de~Scguranpl PUbIi<:a 
B.Oinl!eiro~ Milil;!cdo ~~ Federal' ' 

Vll do DislrilO fed"'oJ..- " 21 ; 
ililaI' do DiStri"to POdetai: ", 

" 

8',"Cultura 22"
 
Iie DcseDvolvimento
 

",;' Ci&.cia ~ Tccnologia
 

,de o,mlDl!cafio S,.x:ial ..
 .22
 
~'Meip ,.mbici1lc ~ 'I.l~ tlid;ic:<1"
 " 

"de DeS.nvolviJIil:nto,Utbailo '~ itabi~ 
'de ArtiC1Jl'~O para I> • 

"~U:i:l~nto·do Entomo 

de fl,sSun~ Fu"ndi.iI:ios 

· de ESOOrtc; e ~, 

· de, Tra\>8J!,o e Direitos HUinanos .. 
,diSOJidaJiedade 

· de'Cocrdenado qas Admm;.tnicOeo ReJrlonais 8 .. 22
;;.;!'. ~ d<? D'isltit~ ~~ral 8 
~ ~ias do 'D~o Federal 
liS. 

,', 



.:-' J. FA,<?INA2	 Diario Oflelal do D·istrito Feaeral •. :' ': 

,!,~~~~~~~~~i;:V~~~~="
 
Art. 7" Fica pennitlda • ~eicul~o de publicldade nos velculosde ttanspo!le eseolar em confonnidade'
";'m a legiSla9iovigente; . . . ' . . . 

Art, 8·.0.' prestadores do servieo de transporte coletivo de esc6lares .procederlo'~ adequa~~es 
exigi~ par esra Lei no prazo de cento e vinte dias eOntiid0i de S,",: regiiIamenla~d, 

Art. 9· 0 uso'do veiculo de \ranSi>Ortes -eseolares sera aulOrjzado pelo DElRAN-OF dcpois .deafcrido 
sell eslado.<!-e consen!'~o,	 . . 

Art. te)O. 0 Poder JilCecutivQ regulamentaii esta Lei no pr3Z0 \ie noventa iiias, 

Art. n-, Estalei entra em vigor na 'data de sua publii:a~o. 

Art. I~. R~ogarn,se' ~ disposiylles em C!'DtrBriO. 

Iirasm~ 19.d~ .1I0vembro de 2001. 
1\3" da RepUblica e 4~ deBrasOia . 

.JOAQUIfJ!." D0r.oNGOS .IlORIZ 

LEI N· 2.820, DE 19 DE'NOVEMBRO IiE 2001 
. ~ Autori. d~ i'r~jeto: P~er Executivo). . . 

,.	 Altc:ia • especiali~ de Agente:dc: Po.wia do "'!'ilO deAUlCili,r de.A.dm~ PUblica ita'Taliela 
.de EscaJ.onamento Vertical de Carreira de Adn!ini~ Publica do Ii.istritoFedOra!; criada pela Lei. 
051, d~ I~ de 1I0VemblOde'1989.' . '. . 

o OOv:EIiNADORPO D1stRlTO FEDERAL, FA~ SABER QUE A cAMARA LOOISLATIVA DO 
IilSTRJTO FEDERAL DEcRETA E EU SANCIONOA SEGlNTE LEI: ."', . 

Art.. 1° A ~alidade de Ageiltede Poitaria d~ ;....go de Auxl1iar.~ Awnmistra~6 da Camira d~ 
Admio~ PUb!lca doDistritoF~ • Crlada pela Lei DO OSI;iIc 13 deo DOV<;Illbn> de 1989,~ 
pela LC;·n·427, de 07 de 'obril ~ 1993.passa.·a integrarIITabelade Esl;8I~l<i Vertieal ~. 
'd<;nte lID ni-:e1 m&lio, da qual nla 0 An<:>.o iiI 'da'Lei'n° 051/89•• partir de I~ de fevercirO de 2002. 

M i.o Aplica.... 0 disposto roesta Lei &os pro'=tes de~. lOS1>cuefi9os de~cieooR-e..~ 
do ~ desezVldor, quena aliVida'& tmha pcitcucido a. ~ de qilc lr,lfa'0 artigO aaleriot. 

·~ 3· As despesas-d~teS da'apli~o dcsia Lei~o ~ con"'- do. ~~en~ ~o 
lIi.ti'i1O F~d.ral. . 

.A,rt- 4° Esta Lei "!,fra ernvigor na data de sua publi~. 

Art. 5· Revogaln-seas disposi~ em CODlririO. 

Brasilia, 19 de' novembrll.de2001 
113· d3 Republicae 4i· deBrasOia 

.JOAQUIM DOMINGOS ROm 
~ '. 
:', DECRETO No 22.359. D1> 1'9DE NOVEMBRO IiE 2001 

Alteradispositivosao ne.;;..to II! 21.170, de 05 de maio de 2000, que displle ,01>re a reestrutural'i6 
· administrativa do D~tO Federal.' , . 

°GOvERNA,DOR DO DlSTIUTOFEDERALno.uso aa,;:~'bIii~. que n..; CODferlllD os incisos:vIi 
e"X dO 0 a;rtigo loo da Lei Orginica do Distrilo'Federal, DECRETA: . 

. Art.·i·.o Arugo14 do Iiecri:lo21.170,de.05 demaio de:ZOOO; passa a ~QI'al' coni a segIlinte-~o: 

MArt. 14 E6rglo relativamente autanomo sem perSonalida";'juri"ica: 
I ~ lardim il.ol£nico. de Brasilia.M 

·Art. 2° F-'leIiecreto enlra em vig0F no data de sua.'P'!blical'io.· 

. Bf1lSl!ia; 19 d. novetil.blO de 2001' 
113°da.RepUbliCa.• 4~ de tliasOia 

" JOAQI1IM. ~OMlNGOS R0Jl:IZ 

.PORTARtA No- -SB'6, ·DE"'9 DE NOVEMBRO DE 2001 

Alter'a.aPcrtarian" 384,.de.3'de agosto de2001, que fixa peree;itua,is a,tiiulQ dcorM 
o D~ llo'i0.322, de 17 de'junho de 1999. 

. . 

.: ' 0 sE(;RET~O DE liAZENbA E -PLANEJAMENTo DO PISTRrroFEDERA,J 
alribui\'&S regimeiltais e tendoem viSla'O dispostono art, 8~ doDecreto n· 20.32 
de 1999, resolve: ., . . 

. Art. 1°A Po~;n' 384, de 3 de agQsto de 2001. fi~'a1tera<b como segue: 
MArt..1· , , , _ , : , ,.: ; :.,_,.. 

". l'ERCBN·' 
Sa{das· Intcl"Aas' 

"'ITSM' MERCAbORlAS 

v,·lI4u~i,a.l'.· . 
. ' 

12'11i
 . 17.'IIi .'
 ZS.'IIi 
i iscoitQI ~o. tipo AClla ~. Sal.. Cream. Cr:-d:cr· ...: 

t6'11i~~icepa.. c;: MI;ria;" edt .\O~do Co m.o(4o; .erem 
cgcti;!; marganD.; balvariD.a.: polvilh~; a~6.c·,, 
ef"lIladoCocthtal; ..1110; aaoz;·leitc tipo ""C"; Jeite em.
 
6; .macaJTIo. tipo eOb1um•. Ic~ol•• aVO'.' e &rt~Cl·
 
uee, exce\Q ·OS pR-eOzidos~ fcc.held.os <Il,J.
 

reparidos d:c outr.o modo e lasaDbas: f~nQh~ ,~h
.
.F.lldio~.: fcijlo; .etee de IOj,,': C:ltrato de·lofll.ate: .
 

.
 oocc.ntn..do 0'4 1iim.~les CODCCI1tn.d_o; pia fnaces ~
 
. Or; cal ~c CO.JiDha;·fubt ~c milho; n.pa~Qn.1 .ic.n .
 

aDitari.; papc! bigi~Dico; saboactc. exceto- a
 
licciiaadol. bidrataDleS GU 1!~9iQDadoS'. de .61M
 

. f&:P".~.i~ ubl9 cpi b.rra e ·cirac bo~ia~. bcm Cp1D..
 
.' S fIO.dutoli C oS's:~bl?_Io~lI.tO..' ~o~"astr:t'.Ct$ resllt~DtC:
 r

i!o ab.te d. CSpi:CIC bovul.. . .. ' 

Art. 2· Esta Pottaria enlra'em Vigor na d.~ de sua pu'bUca~o. 

Art. 3'R~vogarn·se as disposi~ em ;"'nlriiio. .' 

VAWMNOl()SEDE ot..rvB!RA· 

. SUBSE~ETARIA DA~CElTA .... 

. TERMODB ACORDO·J;lE 'REGIME E,sI!ECIAi.
 
N' ~12()() I - SUllRC".IllF.FP .
 

Q'ROC.N"· 000:,o.o03.520120l/1)
 

A SUBsECR.E'iARiA D.., RECBITA DA SECRETAlUA QE ESTADO'DEFfl 
'MENTO IiO DlSTRlTO FEDERAL, dOravanle denominadaSUBSECRET, 
senladapelo sou titular,com·fu\erd na Lei DO. l.25~, d: 08"de. novcmbto de t,9 
tar. n° 94. de 19 de teYerelro de 1998.e Portaria sm n°.308,'.de20.-d"j 
conceder 0 prC;S!'l1t.·TERMODE ACORDO'DE REGIME ESPE~.a. OJ 

ALIMENTOS LTDA.,· doravonie.dcnominodaACOlIDANTE, estabel~Clda 1 

Pedrogal- Km 09 PortlIQ nO 02 ZoDa Rural - Novo <lam:\IGO.inscrila no E 
10.336.947-3 e rio CNP1/MF sob o· n· 04.338.37110001-39, neste ato repro 
Sr. GER:ALIiO PEREIRAriA Sn.VA.:brasileiro,casado;residenle 0. domiCllia' 

· 37 Late 13. lardim Europa: ~ Goiariia..:GO. portadorde CCdula de l<jentidac 
e CPF DO 476.273.441-15;mediailte." seguil\(es elausulas. e ~es: . 

. ., CLAU$ULA PRIMElRA ~FiCl! • adqu;ren!e iIispc 
· momenta do i~ po tcrrlt~o do. i>iStrito Federaldo Irilpost<rsabte ope 

. I~o de Merc8dorias e sob<e Servi~s. de 1'ransporte Inlcres\adl!al e lnlel'mlll 
· .;. 100 incideri!e sabre as ~ Cant'carnesae a""" e I1omas, adquirid 

. cLAuSl:JLASEGUNDA- Durante' a 'lig~eia d<;'te t 
· obrigadaa: . . , . '. 0

.I - tespejtar toda eX\~O para enquadrall>en!o~no ptesente ""lamc;nlo I 
· II - ert1itir nonnalmenle 0 </ocWneDto iiseat "",g,do para <l opera~o, com 

'I~; , '. . Q.LAUsiJt/... ~a:.!M~AA,CoRD~~! 
. zenda, em nieio ...;g..eiico; todas:as .i1ifoini~ conSfantes ·do. dO:cumen~ 
· nos lay-out estatiel~idos no.Manual'd~ Orien~o •. ~ sc.ief.... 0 An<;xo : 
de 26 de dezemblO de 1997, contel!!Ioos reg.stro•. lipo 10, 11. SO, 53.·54 

, ... . .. 

DIARIO OFICIAL 
DO 'DISTRITO ;FEPERAL 

Re.Ia~o eAdministra~o:
 
Anexo do Palacio.do Buriti, S{l1a 111,T~rreo.
 
CEP: 7007S-900;Srasllia - DF .
 

. TelefoJ;1e$: (OXXl!1)"321-673,6 --- :!23-6848,~3~·90lZ 
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
 

GABINETE DJRETOR·GERAL
 

Oficio 0.°3 ~3 /2007 - GAB-DG 

Brasilia-DF,BO de marco de 2007 

Ref.: Oficio n° 035/2007 - CL 

Processo n° 055.005.566/2007 - DETRAN 

Senhor Deputado 

Em consideracao ao contido no expediente acima epigrafado, dessa 

procedencia, informo a Vossa Excelencia que este Departamento de Transite do Distrito 

Federal, entidade autarquica de administracao superior integrante do Sistema Nacional de 

Transite, com personalidade juridica de direito publico, autonomia administrativa e 

financeira, vinculado a Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, nao tern 

competencia juridica para manifestar-se em relacao a legalidade ou nao da Lei Distrital n" 

2994/02 em relacao aos arts 136-139 da Lei n" 9503/97. 

Conforme manifestacao da Procuradoria Juridica desta autarquia (copia em 

anexo), que se pronunciou a respeito da questao ora envolvida, somente cabe ao Poder 

Legislativo a modificacao nas referidas Leis, quer no ambito Distrital ou Federal. 

Ressalto, por oportuno, que ja existe a manifestacao do Ministerio Publico do 

DF solicitando ao Senhor Procurador-Geral da Republica 0 ingresso de A9ao de 

Inconstitucionalidade acerca do questionado, 0 que e, certamente, de vosso conhecimento. 

Atenciosamente, 

j~1 
~~I rLi\fID(lSQl" -- ---~. __. 

Djtetor-Geral d~o"R.1",'T'n 

A Sua Excelencia 0 Senhor Folha N.- _-------

Deputado Distrital BRUNELLI Processo N.O --------

Camara Legislativa do Distrito Federal 
Rubrlca _-------~ 

NESTA 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 

PROCURADORIA JURIDICA· PROJUR 

Ref: Of n° 35/2007 - Camara Legislativa I!F-~~ha ~o .. . u<t .. '" _-,I 
Assunto: analise da Lei n° 299412002 

p;:::~:. n '.' 0 bb -00 G£:'~"!'l_~:1Interessado: Exmo. Sr. Deputado Distrital Brunelli. 1, 

'-::', c', ; r .' p.1;Jf~.rJ 
.iF:L:oricJ ~ ~ ~ I 

~~~ .~~_~~. "· __ -. 1m __

Senhor Chefe da Procuradoria Juridica: 

Tratam os presentes de pedido de analise quanta a legalidade da aplicacao 

da Lei n° 2994/2002. 

Entendemos, Senhor Chefe, da impossibilidade da rnanifestacao quanta ao 

merito da questao trazida pelo Excelentissimo Senhor Deputado, -/i.31.0 Clue nao temos a 

cornpetencia juridica para tanto, pois compete ao Poder Lfi.s:,jl: V'J ::. ::; ~.~ v':';'7~'J ou 11aO oriundas 

daquela Casa, e, conforme consta nos autos, ji existe a ;1unif:;:;w';:i-) do :vlinist6rio Publico do 

DF, rogando ao Excelentlssimo Senhor Procurador -Cera! da Re~")'clbil::::l, com a oferta de 

representacao de acao de inconstitucionalidade acerca {:o ::l:C). :':'::SLl<~(C, ~., :.::ecisJo proferida 

na esferajudicial para que este Departamento de Transito ::':0 Dis,::l<) :~'~c:,:~','i} c:.~ prosseguimento 

ao cumprimento do detenninado em Lei. 

Sugiro 0 arquivamento dos presentes autos, apos a comunicacao e ciencia 

do interessado. E 0 entendimento, smj, que submeto ao conhecimento e apreciacao de Vossa 

Senhoria. 

Brasilia, 26 de fevereiro de 2007. 

Assessor - PROJUR
 
Matricula n° 808911
 

"Brasilia - Patrim6nio Cultural da Humanidade" 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 

PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR 

!-----------_.._---_.._--_. -"--'
 
):0::;-' ;;0 '4..£ · 
~ r-):'.~ ~ ~'O e ~ OO~b"I//r-.'" 
I.". " .~.~.------ .. -- ... ----~ 
. :',:.:]!., .. :2.:r,.... _.... _~ ...~;

Aprovo a manifestacao precedente. ----"---- --- .__ ._~-_ ..-._--_._.~-_....----~-'"-

Conforme solicitado, devolvam-se os presentes autos aDiretoria-Geral com 

o devido subsidio, para prosseguimento e demais providencias no sentido de cientificar 0 

interessado e, apes, arquive-se os presentes autos. 

Brasilia, Z:lde fevereiro de 2007. 

"Brasilia - Patrim6nio Cultural da Humanidade" 



~~ CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 

PROJETO DE LEI NQ 2257, de 2005
 
(Dos Srs. Deputado E3runelli e Eliana Pedrosa)
 

Introduz alteracces na Lei nQ 2.994, de 11 de junho 
de 2002, e da outras provldenclas. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1Q - Ficam revogados 0 art. 2Q, art. 3Q e seus §§ 1Q e 2Q e 0 art. 4Q da Lei 
nQ 2.994, de 11 de junho de 2002, que alterou a Lei nQ 2.746, de 20 de julho de 
2001. 

Art. 2Q 
- 0 art. 6Q da Lei nQ 2.994, de 11 de junho de 2002, passa a vigorar 

com a seguinte redacao: 

"Art. 62 - As lnstltulcoes de ensino privado de qualquer natureza, 
inclusive de atividade extraclasse, tais como academias, cursos de 
Iinguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 service de transporte 
de escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e 
exclusivamente por Intermedlo da contratacao de autorlzatarlos do 
Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE." 

Art. 3° - Cabera 0 Departamento de Translto do Distrito Federal - DETRAN
DF, nos termos do 136 a 139 da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
normatizar, coordenar e fiscalizar 0 servlco de conducao de escolares. 

Art. 4Q 
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao. 

Art. 5° - Revogam-se as dlsposlcoes em contrarlo, 

'<:. 

SAIN .,.Parque Rural - 70086-900 - Brasllia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: deputado@brunellLcom
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

PARECER N!! /2005 

Da COMISSAO DE CONSTlTUIC;AO E JUSTI<;A ao PROJETO DE LEI NQ 
2257/2005 "Introduz altera~6es na Lei nQ2.994, de 11 de junho de 2002, e 
da outras provldenclas". 

AUTORES: Dep. Brunelli, Eliana Pedrosa, Eurides Brito e Benicio Tavares 

RELATOR: Dep. Expedito Bandeira 

1- RELATORIO 

Submete-se a apreclacao desta Comissao 0 Projeto de lei nQ2257/2005, dos nobres Deputados Brunelli, Eliana 
Pedrosa, Eurides Brito e Benicio Tavares, que "Introduz alteracoss na lei nQ2.994, de 11 de junho de 2002, e oa outras 
providencias'' .. 

o art. 1Qdo referido projeto revoga 0 art. 2Q, art. 3Qe seus §§ 1Qe 2Qe 0 art. 4Qda lei nQ2.994, de 11 de junho de 
2002, que alterou a Lei nQ2.746, de 20 de jUlhode 2001. 

o art. 2Qpreve nova redaeao ao art. 6Qda lei nQ2.994, de 11 de junho de 2002, que vlqorara com a seguinte 
redacao: 

"Art. 6!! - As lnstitulcoes de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais como 
academias, cursos de Ifnguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 servlco de transporte de escolares apenas aos 
alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por lntermedio da eontratacao de autorizatarios do Sistema de 
Transporte Coletivo de Escolares - STCE." 

o art. 3° determina que 0 Departamento de Transite do Distrito Federal - DETRAN-DF, nos termos do 136 a 139 da 
lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997, normatizar, coordenar e fiscalizar 0 service de conducao de escolares. 

Os arts. 4Q e 5Q fazem reterercla as clausulas de vigencia e revoqacao, 

Em sua justiflcacao os autores esclarecem que a entrada indevida da Lei nQ 2.994, de 11 de junho de 
2002, os transportadores escolares do Distrito Federal fica ram impossibilitados de prestarem um service de grande relevancla 
para a nossa comunidade, frente ao crescimento da populacao do Distrito Federal e, principalmente, pelo controle centralizado 
e limitado de um s6 sindicato, sob esse tipo de prestacao de servlco, 

A Constituicao Federal traz em seu art. 170, in verbis: 
"Art. 170. A ordem economlca, fundada na valorizacao do trabalho humane e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios: 
I - .. 
11- . 
III - .............•.............
 
IV - livre concorrencia" (grifamos)
 

Alegam os auto res que a revoqacao de artigos da Lei nQ2.994, de 11 de junho de 2002 enecessaria, para permitir a 
justa livre concorrencta, conforme preceitua a nossa Carta Maior. 

Alem disso, 0 legislador distrital, ao confeccionar a lei nQ 2.994/2002, nao observou 0 que determina os art. 136 a 
139 da lei n' 9.503/1997, in verbis: 

"CAPITULO XIII
 
I?A CONDUCfAO DE ESCOlARES
 
Art. 136. Os veicuJos especialmente destinados aconducao coletiva de escolares somente poderao circular nas vias
 
com autorizacao emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de transite dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se,
 
para tanto:
 
I - registro como veiculo de passageiros;
 
II • lnspeeao semestral para verifica~ao dos equipamentos obrigat6rios e de seguran~a;
 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centimetros de largura, ameia altura, em toda a extensao
 
das partes laterais e traseira da carrocarla, com 0 dfstico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de vefculo de
 
carroearla pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
 
IV - equipamento registrador tnstantaneo lnalteravel de velocidade e tempo;
 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de
 
luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
 
VI - cintos de sequranea em numero igual alota~ao;
 

VII - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos pelo CONTRAN.
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

Art. 137. A autoriza\?ao a que se refere 0 artigo anterior devera ser afixada na parte inter~a do veicul~, em. local vi~ivel,
 
com inscri~ao da lota~ao permitida, sendo vedada a condu\?ao de escolares em numero supenor a eapacldade
 
estabelecida pelo fabricante.
 
Art. 138. a condutor de veiculo destinado acondu\?ao de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
 
1- ter idade superior a vinte e urn anos;
 
II - ser habilitado na categoria 0;
 
III-(VETADO)
 
IV - nao ter cometido nenhuma infra\?ao grave ou gravissima, ou ser reincidente em infra~oes medias durante os doze
 
utttmos meses;
 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamenta~ao do CONTRAN.
 
Art. 139. a disposto neste Capitulo nao exclui a competencla municipal de aplicar as exigencias previstas em seus
 
regulamentos, para 0 transporte de escolares." (grifo nosso) 

Os autores questionam, portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa i1egalidade, ou seja, alterar 0 

instituto da autoriza~ao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da permlssao, 0 certo e que centenas transportadores 
escolares foram impossibilitados participar do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE, pois todo 0 controle 
dessa atividade ficou na mao de meia duzla de burocratas e de um sindicato que, ate a presente data, nao divulgou quais 
seriam seus representantes legais, a fim de que fosse cumprida 0 criterio formal exarado no art. 2Q da Lei nQ 2.994, de 11 de 
junho de 2002, que ora se revoga. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nQ 2.994/2002, torna-se impossivel a 
abertura de novas permiss5es, nos moldes atuais. Isso ocorre porque e impossivel 0 cumprlmento de todos os requisitos, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que preve 0 art. 2Q da referida lei. Ora, 0 citado 
sistema nao possui rota definida e, sequer horario, demonstrando que 0 instituto da perrnlssao nao cabe nesse tipo de 
prsstacao de servlco e, sequer a insergao desse sistema na Lei 8.666/93, haja vista nao tratar de transporte coletivo publico. E 
tanto que, acertadamente, 0 Governo Federal, esculpiu no Codlqo de Transite Brasileiro a autorizaeao como 0 correto instituto 
do direito administrativo a -serutilizado nesse tipo de sltuacao. 

Por fim, os autores esclarecem que 0 instituto da autorlzacao e utilizado em todas as Unidades Federadas e, 
somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade ocorre. 

II - VOTO DO RELATOR 

A luz do art. 63, I, do Regimento Intemo desta Casa, cumpre a Comissao de constltolcao e Justca zelar pela 
constitucionalidade, legalidade e regimentalidade e das proposicoes que se Ihe apresentam, alern dos aspectos de redacao e 
tecnlca legislativa. 

CONCEITO E NATUREZA JURIDICA DE PERMISSAO PUBLICA 

Existem varlas especles de permissao. A nos interessa distinguir a permissao de servlco publico e de autorlzacao. 
Antes, poram, implica delimitar qual 0 conceito de "bem" e "service publico". 

Bem publico, segundo 01 PIErRO' "designa os bens afetados a um fim publico, os quais, no direito braslleiro, 
compreendem os de usa comum do povo e os de usa especial". Com relacao aos bens de uso comum e de uso especial, nao 
existe dlterenca de regime jurfdico, pols ambos estao destinados a fins publlcos, Essa dsstmacao pode ser inerente a propria 
natureza dos bens ou pode decorrer da vontade do poder publico, que afeta determinado bem ao usa da Adrnlnlsfracao para 
realizacao de atividade que vai beneficiar a coletividade, direta ou indiretamente. 

Por sua vez, BANOEIRA DE MELLO conceitua service publico como sendo toda a atividade de oferecimento de 
utilidade ou comodidade frufvel preponderantemente pelos administrados, prestada pela Adrnlnlstracao Publica ou por quem 
Ihe taca as vezes, sob um regime de Oireito Publico, institufdo em favor de interesses definidos como proprios pelo 
ordenamento jurfdico. 

Nesse contexto. a permissao de servico publico e definida pelo artiqo 2Q, II da Lei 8.987/95, como sendo a 
transferencia da prestacao de servico publico. feita pela Uniao, Estados. Oistrito Federal e Municfpios. mediante concorrencia. 
a pessoa juridica ou consorcio de empresas, que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por 
prazo determinado. Portanto, nao eo caso da proposta apresentada por esta proposlcao, 

Alern dlsso, os atos de outorga ou renovacao de perrnlssao tern natureza jurfdica contratual administrativa, vez que 
constituem 0 direito do concessionarlo em explorar os bens e servlcos cedidos pela Adrnlnlstracao Publica, ficando sujeitos as 
regras gerais delineadoras dos contratos administrativos, implicando requlamentacao, fiscalizacao e controle por parte do 
poder concedente. MEIRELLES, afirma que e um acordo administrativo (e nao um ate unilateral da Adrnlnlstracao), com 
vantagens e encargos recfprocos, no qual se fixam as condicoes de prestacao do servlco, levando-se em conslderacao 0 

interesse coletivo na sua obtencao e as condicoes pessoais de quem se propoe a executa-lo, por delegagao do poder 
concedente. 

CARACTERISTICAS GERAIS 



· A CAMAR~ LEGISLATIVA DO ~ISTRITO FEDERAL 
~ COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

Entre as principais caracteristicas de uma permissao publica, destacam-se: a) quanta aos titulares; b) quanta a forma; 
c) e quanta ao poder regulador, fiscalizador e de controle. 

Quanto aos titulares, temos que ha um poder publico concedente - a Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal e os 
Municipios - em cuja competencla se encontra 0 servico, bem como ha a concesslonarta, que ea pessoa jurfdic~ ou cons_orcio 
de empresas que executa 0 servlco por sua conta e risco, por prazo determinado. Tratando-se de ~mpresas 'pr~vada:" ~ao se 
transform am, pela permlssao, em orgaos da Administracao, nem a integram. Mas alguns preceltos do direito ~u~hco: se 
aplicam a suas atividades, por exemplo, 0 mesmo regime de responsabilidade civil vigente para os entes admlnlstratlvos 
(CF/88, art. 37, § 69) e os principios diretores do service publico. Nao se pode olvidar que existem, tambern, concsssoes que 
s6 podem ser outorgadas a empresas de propriedade de brasileiros natos ou naturalizados ha mais de dez anos, para a 
execucao de services publicos, a exemplo dos de radiodifusao (art. 222, CF/88). 

CONCEITO E NATUREZA JURIOICA DA AUTORIZA~AO 

Autorlzacao segundo 0 direito administrativo e ate unilateral, dlscrtclonarlo e precario pelo qual a administracao 
consente na pratica de determinada atividade individual, incidente sobre um bern publico. 

Qualquer bem publico admite autortzacao a particular, desde que a ela seja tarnbem de interesse da coletividade 
que ira fluir certas vantagens dessa autonzacao, que se assemelha a um service .de utilidade publica, tal como ocorre com as 
bancas de jornais, os vestiarios em praias e outras lnstalaeoss particulares convenientes em logradouros pUblicos. Se nao 
houve interesse para a comunidade, mas tao-sornente para 0 particular, a autorlzacao nao deve ser permitida nem concedida. 
No caso do transporte escolar, nao que se falar em permissao. 

Diante disso, verifica-se a grande diferenya existente entre a perrnissao e a autorlzacao de que trata esta 
proposlcao, 

Quanto a constitucionalidade e legalidade, nao existem 6bices na proposicao sub examine, uma vez que, 
combinando-se os arts. 30, I e 32, § 19 , da Constituicao Federal, podemos verificar a competencla do Oistrito Federal. para 
legislar sobre assuntos de interesse local. 

o Estatuto da Crianca e do Adolescente prevs em seus art. 227, in verbis: 

"Artigo 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crlanca e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, 0 direito a vida, a saude, a allmentaeao, a educacao, ao lazer, a proflsslonallzaeao, a cultura, a dignidade, 
ao respeito, a Iiberdade e a convlvencla familiar e comunltarla, alern de coloca-los a salvo de toda forma de 
negligencia, dlscrlrntnaeao, exploracao, vlolencla, crueldade e opressao", 

Por outro lado, a Lei Federal n9 9.394, de 20.12.96 - LOB - preve que: 

"Art. 49 0 dever do Estado com educacao escolar publica sera efetivado mediante a garantia de: 

VII - oferta de educaeao escolar regular para jovens e adultos, com caracteristicas e modalidades adequadas as suas 
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi~oes de acesso e perrnanencla 
na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental publico, por meio de programas suplementares de material 
dldatlco-escolar, transporte, anmentacao e asslstencta a saude; 
Art. 709 - Considerar-se-a como de rnanutencao e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas a 
consecucao dos objetivos baslcos das institui~oes educacionais de todos os nfveis, compreendendo as que se 
destinam a: 

VIII - aquisi~ao de material dldatlco-escclar e manuteneao de programa de transporte escolar •.." 

Reitera-se, pols, que a legislayao patria (artigo 54, inciso VII, do ECA) determina que edever do PODER PUBLICO 
assegurar os direitos garantidos e cltados na Constituicao Federal, portanto, incumbindo ao Estado, no seu sentido amplo, 
P,r0piciar os servlcos relativos Ii ecucacao, dentre os quais 0 programa suplementar de TRANSPORTE ESCOLAR. 

Nesse sentido dispoe 0 artigo 136, do Codiqo de Transite Brasileiro: 

"Art. 136 - Os vefculos especialmente destinados a conducao coletiva de escolares somente poderao circular nas
 
vias com autorlzaeao emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de transite dos Estados e do Distrito Federal,
 
exigindo-se , para tanto:
 
I - registro como vefculo de passageiros;
 
II - lnspeeao semestral para verifica~ao dos equipamentos obrigat6rios e de sequranea;
 
111-pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centimetros de largura, ameia altura, em toda a extensao
 
das partes laterals e traseiras da carroearla, como 0 distico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veiculo de
 
carroearta pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
 
IV - equipamento registrador instantaneo lnalteravel de velocidade e tempo;
 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de
 
luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
 
VI - cintos de seguran~a em mirnero igual a lotaeao:
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VII - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos pelo CONTRAN." 

o artigo 138, do C6digo de Transite Brasileiro ainda exiqe: 

"0 condutor de veiculo destinado acondu~ao de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
 
I - Ter idade superior a vinte e um anos;
 
\I - ser habilitado na categoria D;
 
111- (VETADO)
 
IV - nao ter cometido nenhuma infrattao grave ou gravfssima, ou ser reincidente em infra~6es medias durante os doze
 
ultimos meses;
 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentattao do CONTRAN".
 

Ja 0 art.103, disp5e: 

"0 veiculo s6 podera transitar pela via quando atendidos os requisitos e condi~i:ies de seguran~a estabelecidos neste 
c6digo e em normas do CONTRAM". 

Outrossim, preve 0 artigo 168 do supraeitado diploma legal, que transportar criancas em vefeulo automotor sem 
observancla das normas de seguranga especiais estabelecidas no C6digo de Transite Brasileiro, constitui infragao gravissima, 
que enseja a reteneao do veiculo ate que a irregularidade seja sanada. 

Portanto, nao identifieamos na proposieao em exame qualquer viejo de iniciativa ou6bice de natureza constitucional, 
legal ou regimental, 0 que nos faz votarmos por sua ADMISSIBILIDADE no ambito desta Comissao de Constltuicao e Justlca. 

Sala das Comiss5es, em 19 de dezembro de 2005. 

Dep. BRUNELLI
 
PRESIDENTE
 

DEPUTADO EXPEDITO BANDEIRA
 
Relator
 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRIroRIOS
 

1a PROMOroRIA DE JUSTlQA DE DEFESA DA EDUCAQAo - PROEDUC
 
SEPN - 711/911 BloCQ 'B J Ed. da Promotoria de Justica da lnfdncia e da Juventude
 

SALA 119 - eEl': 70.790-115 - Fane 3348.9009 - 3348.9029 

PIP n, 08190.005426/06--02 
NOTIFlCA<;AO n. 093/2006 

o l\'IINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRIT6RIOS, por intermedio da I' Promotoria de JUsti9R de Defesa da Educa9B.o, em 

observancia ao disposto na Recomendacao n," 05, do Conselho Institucional das Camaras de 

Coordenacao e Revisao da Ordem Juridica Civel do J.lvIPDFT, vern cientifica-lo de que 

promoveu, em 17 de marco de 2006, 0 ARQUIVAMENTO do Processo de Investigacao . 

Preliminar n," 08190.005426/06-02, instaurado em 17 de fevereiro de 2006 I no qual Vossa 

Senboria representa contra Lei Distrital 2.994/2002. 

Ap6s analise dos autos, esta Promotoria de Justiea de Defesa da 

Educacao entendeu que a unica questao a ensejar a atuayao do Ministerio PUblico diz respeito 

a. possfvel inconstitucionalidade de lei distrital, a qual devera ser objeto de analise pela 

Assessoria de controle de Constitucionalidade do Procurador geral de Justica, para a qual foi 

encaminhada copia do presente procedimento. 

Em face disso, fica Vossa Senhoria notificado de que os autos do . 

referido procedimento permanecerao nesta Promotoria de Justice asua disposi9io, pelo prazo 

de 10 (dez) dias, no endereco acima mencionado, de segunda a sexta-feiradas 13:00 as 19:00 

horas, para manifestaeao, caso haja interesse. 

Brasilia, 21 de marco de 2006. 

vtL..L.tIL-

ANA LUISA RIVERA
 

Premotora de Justt~a
 

AoSenhor 

DEPUTADO DISTRITAL BRUNELl 

SAIN - Parque Rural - CEP 70.086-900 - Brasilia-DF- Gabinete 19 
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Brasilia, 15 de maio de 2006. 

Excelentissimo Senhor
 

Deputado Distrital Brunelli
 

Nesta.
 

Senhor Deputado: 

Existem tres projetos de lei em trarnltacao nesta casa versando 

sobre transporte escolar. 0 PL 1137/04 de autoria do Dep. Gim Argello, o. PL 

1908/05 de autoria da Dep. Eliana Pedrosa e 0 PL 2257/05, de autoria dos 

deputados Brunelli, Eliana Pedrosa, Beniclo Tavares e Eurides Brito. 

o PL 1137/04, vern, de certa forma, consolidar a legislac;ao 

existente sobre transporte escolar. Significativamente, como novidade, torna 

obrlqatorta a presence de acompanhante (rodomoc;a) para praticamente 

todos os velculos, 

Ja os Projetos de Lei 1908/05 e 2257/05 alteram de forma 

substancial toda a forma de prestacao do servlco, alem de trazer enormes 

prejulzos aos transportadores, e, em consequenda, aos usuaries do servlco, 

Principais atteracoes sugeridas nos projetos de lei: 

1.	 0 PL 1908/05 e 0 PL 2257/05 determinam que 0 servtco 
passe a ser privado e realizado atraves de autortzacao. 

Ja se consagrou, tanto no ambito do GDF (DETRAN e 

SECRETARIA DA FAZENDA), quanta no poder [udlclario, que 0 servtco e 
publico e deve ser prestado mediante permissao. 
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A lei em vigor determina que novas perrnlssoes sejam 

concedidas somente mediante· concorrencta publica, apes estudo da 

demanda, a ser realizado pelo DETRAN. Neste sentido, informamos que ja 

enviamos correspondencia ao DETRAN nos colocando a dlsposlcao para a 

realiza<;ao destes estudos (copra anexa). 

Como consequencla imediata desta alteracao (rnudanca do 

regime de perrnlssao para autorlzacao e de publico para privado), as 

empresas perrnlsslonarlas seriam atingidas, de imediato, com aumento da 

aliquota do ISS, de 2% para 5%. Ressalte-se que todas as empresas 

.prestadoras de transporte publico em Brasilia sao lsentas deste imposto. 

.Outra consequencle, tremendamente danosa aos usuartos, e 
que qualquer pessoa, indiscriminadamente, podera prestar 0 servlco, sern 

obedecer ao mandamento constltuclonat'. Essa possibilidade e ternerarla, 

haja vista que 0 Transporte escolar e servlco de altissimo risco e nao pode 

ser prestado por qualquer urn. Observamos que, dos sistemas de transporte 

de Brasilia, 0 transporte escolar e 0 que apresenta 0 menor indlce de 

acidentes, de reclarnacdes (DETRAN, PROCOI\J, IMPRENsA), etc. 

2. 0	 PL 1908/05 torna obrlqatorta a presence de 
acompanhante (art. 16) e estabelece idade maxima dos 
velculos (art. 21). 

A legisla<;ao atual exige que os velculos com idade superior a 

dez anos, sejam inspecionados por orgao credenciado pelo INMETRO, a cada 

periodo de dots enos", Quanta ao acompanhante, e urn elemento que 

encarece demasiadamente 0 servlco, uma vez que, alern de ocupar 0 assento 

de uma crlanca, todo 0 seu custo (aproximadamente R$ 700,OO/mes) devera 

Art. 30. Compete aosMunicipios:... V - organizar e prestar,diretamente ou sob regime de conc:essio ou
 
permisslio, os services publicosde interesse local, incluido 0 de transporte coletivo, que tem carater essencial;
 

2 Artigo 19, Panigrafo unico do decreto 23234/2002: No casodos veiculos com idadeigual ou superiora 10(dez)
 
anos de fabricacao, sera exigidoa realizaeao de inspeeso veicular,a ser realizada por Orgao credenciado pelo
 
INMETRO,a cada periodo de 02 (dois) anos ou a qualquer momento no interesse do DETRAN/DF.
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ser rateado entre ate 20 alunos (por exemplo, nos velculos com capacidade
 

para 12 passageiros), 0 que, para-a populacao mais carente, inviabilizaria 0
 

servlco,
 

3.	 0 PL 1908/05, institui uma taxa mensal de custeio da 
fiscaliza<;ao e adrnlntstracao, no valor de R$ 122,00. 

o transportador escolar ja paga diversas taxas. Taxa de
 

vistoria, de registro do condutor, de autorizecao, etc. A crtacao desta taxa de
 

custeio tnvleblltzara completamente 0 servlco, pelas mesmas razoes expostas
 

acima. E importante informar que 0 faturamento brute de urn veiculo de
 

transporte escolar, tipo 'van', e de R$ 3.000,00 (tres mil reels) mensais, em
 

media.
 

A categoria, em assemblela realizada no ana passado decidiu
 

que nao acettara rnodlflcacdes na legislal;ao que mude 0 regime de
 

perrnlssao para autorlzacao: que 0 service volte a ser privado; que
 

estabeleca limite de idade para os velculos: que torne obrigat6ria a presence
 

de acompanhante; que estabeleca mais lnfracces aos condutores e vefculos
 

(competencla da unlao), entre outras.
 

Os autores do PL 2257/05, em suas justificativas, afirmam que 

nao sabem quais interesses estavam por tras da cnacao indevida e ilegal da 

lei 2994/02. Os autores da Lei 2994/02 sao os deputados Gim Argello e 

Benfcio Tavares. Este ultimo, um dos autores do Pl 2257/05! Esclarecemos 

que a lei 2994/02 foi aprovada e sancionada sem qualquer partlclpacao ou 

. lnqerencla do Sindicato dos Transportes Escolares de BrasfJia. 

Afirmam tambem que 0 controle da atividade "ficou na mao de
 

meia atszie de burocratas e de um sindicato que, ate a presente data, nao
 

divulgou quais seriam os representantes legais, a fim de que Fosse cumprido
 

o criterio formal exarado no art. 2° da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, 

que ora se revoga". Nao procede. Informamos que 0 controle do transporte 

escolar hoje, por lei, ecompetencia do DETRAN. 0 sindicato nao interfere der/ 
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maneira alguma neste controle. Apenas cumpre seu papel constitucional, 

defendendo os direitos e interesses da categoria. Neste sentido, apresenta 

sugest5es, faz denunclas, etc. Sobre a attrmacao final, ressaltamos que, em 

correspondencia enviada ao Diretor Geral do Detran em dezernbro passado, 

apresentamos nosso posicionamento a respeito do assunto, e, embora 

saibamos que 0 mercado esta saturado, afirmamos que "caso seja do 

interesse deste Departamento realizar 0 estudo da demanda 

reprimida, estaremos iJ disposi~ao, como sempre. IT. 

Registre-se, tarnbern, que 0 PL NO 2225/2005 contraria 

frontalmente 0 interesse publico, na medida em que visa c1aramente 

beneficiar os transportadores i1egais (comumente denominados piratas), 

pols, consoante se extrai da propria justificativa apresentada, 0 intuito e 
facilitar 0 ingresso no sistema, 0 que coloca em risco a qualidade do servic;o 

e a propria seguranc;a dos transportados, em sua maioria crianc;as. 

Finalmente, e necessaria esclarecer que 0 C6digo de Translto 

Brasileiro estabelece os requlsltos apenas para 0 vefculo e para 0 condutor. A 

autortzacao prevista no CTB e para 0 velculo", nao para 0 prestador do 

servlco, Desta forma, deve-se obedecer ao disposto na Carta Magna e na Lei 

Orqanlca, que estabelecem que 0 regime a ser utilizado e 0 da permlssao ou 

concessao, por se tratar de transporte coletivo. 

Nao sabemos a razao de tanta maldade para com os 

transportadores escolares. Tarnbern temos nossas suspeitas. Suspeitamos 

. que haja grandes grupos de transporte interessados em realizar transporte 

escolar em Brasilia, sem passar pelo processo licitat6rio estabelecido em Lei. 

Mas nao tem interesse em realizar 0 transporte escolar avulse, aquele em 

que os transportadores suam a camisa para conseguirem, de aluno em 

aluno, pelo menos preencher 70% de suas vagas, tendo, as vezes, ter que 

3 Art. 136. as veiculos especialmente destinados it condueao coletivade escolares somente poderaocircularnas vias 
com autoriza~iio emitida pelo 6rglio ou entidadeexecutivos de transite dos Estados e do DistritoFederal,exigindO
se, para tanto: (destaque nosso). 
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trabalhar em ate tres turnos para sustentar sua familia. Estao de olho e no 

transporte fornecido pela Secretaria da Educac;ao, pois neste nao precisam 

suar a carnlsa para contratar alunos individualmente. 

Assim, solicitamos, respeitosamente, que Vossa Excelencia 

analise os projetos mencionados, com a devida cautela, a fim de evltar, caso 

sejam aprovados, traqlcas consequenclas ao sistema de transporte escolar 

de Brasilia, que repetimos: dentre todos os sistemas de transporte da Capital 

da Republica, e 0 melhor, sem sornbra de duvldas. E nao poderia ser 

diferente. Afinal, nossos passageiros sao mais importantes e necessitam de 

maiores cuidados. 

;Entretanto, caso entenda ser necessaria modificac;6es na 

legisla~ao existente, nos colocamos a dlsposlcao para os esclarecimentos que 

entender necessarlo, 

Esperando estar contribuindo, como sempre, no sentido de 

mantermos a qualidade e a sequranca do service que prestamos, 

agradecemos a atencao dispensada. 

Respeitosamente, 

.
 
.....

eel 0 Jose erreira 
Presi~~- 984.9567ente 
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Brasilia, lOde dezembro de 2005. 

Excelentissimo Senhor 

Dr. EDMAR BRAZ DE QUEIROZ 

MD. Diretor-Geral do DETRAN/DF 

Senhor Diretor: 

Em referencia a reuniao realizada em 28 de novembro passado, 0 

Sindicato dos Transportes Escolares de Brasilia, unico e legitimo representa~te 

dos transportadores de escolares do Distrito Federal, sejam empresas ou 

autcnornos, filiados ou nao, vern informar 0 seguinte: 

Segundo calculo realizado a partir de dados fornecidos por este 

Departamento, os transportadores escolares legalizados disponibilizam, 

aproximadamente, 65.000 vagas para os alunos dos turnos matutino e vespertino. 

E, de acordo com numeros da Secretaria da Educacao, ha em Brasilia urn total de 

591.669 alunos matriculados na pre-escola, no ensino fundamental, medioe 

especial, principais usuaries do service de transporte escolar. Destes, 139.298 

sao alunos de escolas particulares, 10.528 de escolas conveniadas e 441.843 de 

escolas publicas. Estima-se que 473.000 alunos estudam durante 0 dia. 

Estudos de mercado regularmente realizados por empresas filiadas 

ao SINTRESC/DF, apontam que 10% dos alunos, em media, utilizam 0 service 

de transporte escolar. Os demais utilizam 0 passe estudantil no sistema de 

transporte convencional, autornovel de passeio (proprio, transporte solidario, 

etc.) ou residem proximo a suas escolas. Assim, tem-se 65.000 vagas para 47.300 

alunos. A analise de tais dados, por si so, ja caracteriza urn rnercado saturado, 

com taxa de utilizacao de apenas 73% e a inexistencia de demanda reprimida.

R ;: C ~ !.'JlIIt. I 0 ~~} -'"'1 ~ ""'" . 1:,,,. ~ ; 
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Por outro lado, apesar do tempo exiguo, realizamos consulta junto 

a varies transportadores que atuam nas diversas regioes administrativas do DF. 

Verificamos que a realidade do mercado, como ja sabiamos, e diferente do que 

foi apresentado pelos representantes das cooperativas e associacces, que, diga-se 

de passagem, e necessario verificar se existem legalmente. 

Constatamos que os transportadores de escolares estao, em media, 

com 35% de sua capacidade de transporte ociosa. 0 que tern sido, inclusive, uma 

das razdes das dificuldades financeiras que enfrentam para manterem 0 service 

com a qualidade recornendavel. 

Entre os motivos apontados como responsaveis por esta situacao 

de penuria, destacamos que, se nao fosse suficiente 0 mercado estar saturado, 

sofrem com a concorrencia dos irregulares. Estes prestam 0 service sem 

compromisso com os usuaries, 0 que aumenta 0 risco. Nao pagam impostos, 

trazendo prejuizo para 0 Estado. Suas 'vans' e onibus andam cheios, pois 

praticam precos que nao cobrem os custos reais, caracterizando concorrencia 

desleal e trazendo prejuizos para os perrnissionario s. 

o transportador legalizado, em sua grande maioria pais de familia, 

se ve obrigad o a praticar precos men ores para competir com os piratas. Com isto, 

nao consegue fazer a manutencao preventiva recomendada. A qualidade de seu 

service, juntamente com a seguranca, esta diminuindo. Seu veiculo envelhece e 

ele nao tern co ndicoes de troca-Io por urn mais novo. 0 sindicato e esta autarquia 

nao podem colaborar com 0 agravamento desta situacao. 

Enquanto isto, os irregulares usam 0 argumento de estarem com 

suas 'vans' e onibus cheios de alunos, como confirmacao da existencia da 

demanda reprimida. Falacia. Escondem 0 fato de que os alunos que transportam 

sao os alunos que os transportadores legalizados deveriam estar transportando. 

Destarte, entendemos nao haver necessidade para a realizacao do 

estudo da demanda reprimida, especialmente porque nao ha qualquer solicitacao 
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da sociedade neste sentido, valendo lembrar que a solicitacao partiu, justamente, 

dos piratas confessos. Esta autarquia, como sempre vern fazendo, deveria, para 0 

bem do transportador legalizado e das pr6prias criancas de Brasilia, intensificar 

a fiscalizacao nas regides citadas pelos presentes a reuniao, visando coibir 0 

transporte irregular. 

Entretanto, caso seja do interesse deste Departamento realizar 0 

estudo da demanda reprimida, estaremos a disposicao, como sempre. 

Ressalvamos, contudo, que 0 estudo deve ser efetuado pelo DETRAN e dois 

representantes indicadospela categoria, nos termos do artigo 2° da lei 2994/02. 

o legislador, sabio , estipulou requisitos para a realizacao destes 

estudos, visando, primeiro, preservar a sociedade da acao dos aventureiros, e 

segundo, garantir os direitos dos transportadores legalizados. 

Reza a Lei Maior que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e 

interesses coletivos da categoria. E direito dos permissionarios fazer-se 

representar, atraves do sindicato da categoria, sempre que houver discussao ou 

deliberacao que envolva seus interesses (CF e Decreto 23.234/2002). 

Assim, com a certeza de que Vossa Excel encia estara, como 

sempre, ao lado da Lei, nos colocamos a disposicao para 0 que entender 

necessario, ao mesmo tempo em que renovamos nossos mais elevados protestos 

de estima e consideracao 

Respeitosamente, 
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Brasilia, 22 de maio de 2006. 

Excelentlssimo(a) Senhor(a) Deputadota) 

1'1 

NAO APROVE 0 PL 2257/2005
 

Em conformidade com 0 disposto no art. 336 da LODF e no art. 30 da 

CF, o· servico de transporte escolar, especie do qenero transporte 

coletivo, e realizado, atualmente, sob 0 regime de permlssao, 

o PL 2257/05, ao propor revogar os artigos 2°, 3° e 4° da Lei 2994/02, 

muda ° regime de prestacao do servlco para autorizacao. 

Esta alteracao contraria 0 interesse publico, na medida em que visa 

claramente beneficiar os transportadores i1egais (comumente 

denominados piratas), ao permitir que ingressem no sistema sem 0 

devido processo licitatorio, consoante se extrai da propria 

justificativa apresentada. 

Ressaltamos que a autorlzacao prevista no CTS e para a clrculacao do 

veiculo, nso para 0 regime de prestacao do service. 

Respeitosamente, 

-~L~V}·lt.~?~ 
Celso Jose/Ferreira 

Presidente ./9984-9567
i 

Veja a integra no site www.escolarleqal.corn.br, interesse dos transportadores, noticias do sindicato. 

SEPS 705/905 conjunto B 1° andar, sala 125 - Cep: 70.390-055 - Brasilia/OF - (61) 3244-4656 



SINDICATO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DE BRASiLIA - SINTRESC/DF 

LEGISLAtAO CITADA: 

LODF, art. 336: Compete ao Distrito Federal planejar, organizar e prestar, diretamente ou 

sob regime de concessao ou perrnlssao, sempre mediante licitacao, os services de 

transporte coletivo, observada a leqlslacao federal, cabendo a lei dispor sobre: 

CONSTITUICAO FEDERAL, art. 30: Compete aos Munidpios: ... V - organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessao ou permlssao, os services publicos de interesse 

local, incluido 0 de transporte coletivo, que tern carater essencial; 

CODIGO DE TRANSITO BRASIlEIRO, art. 136: Os veiculos especial mente destinados a 
conducao coletiva de escolares somente poderao circular nas vias com autorjzacao 

emitida pelo orgao ou entidade executivos de translto dos Estados e do Distrito Federal, 

exiqindo-se, para tanto: 

Lei 2994/02: 

Art. 20 Sera realizado recadastramento dos perrnlsslonarlos de que trata esta Lei, e novas 

permissoes somente serao concedidas mediante concorrencia publica, apos 

constatacao de demanda reprimida, mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) 

representantes indicados pela categoria. 

Art. 3° Mediante solicitacao formal do perrnisslonarlo, serao mantidas as permiss5es eit»: 

registros de veiculos de transporte escolar, com prazo de validade no periodo compreendido 

entre 02 de janeiro de 2001 e a data da publicacao desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo 

de vencimento tenham ocorrido no referido periodo. 

§ lOA partir da publlcacao desta Lei cada permlsslonario tera direito a cadastrar no sistema 

apenas urn unlco veiculo de transporte escolar, a excecao do conti do no paraqrafo segundo 

deste artigo, e ressalvados os casas comprovadamente existentes ate a publicacao desta 

Lei, cujos perrnlssionarlos terao preservados os direitos adquiridos. 

§ 2° 0 perrnlssionarlo possuidor de dois ou mats vefculos de transporte esco!ar em operacao 

na data da publicacao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrenclas publicas 

para a mesma finalidade, ressalvada a hlpotese de inexlstencla de interessados, caso em 

que sera permitida sua partlclpacao nas mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permiss5es para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo 

de Escolares - STCE, as autorizac;5es de que trata a Lei n? 2.819, de 19 de novembro de 

2001. 

SEPS 705/905 conjunto B 1° andar, sala 125 - Cep: 70.390-055 - BrasilialDF - (61) 3244-4656 
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-. (Autor do Projeto: Deputados Gim Argello e Benicia Tavares) 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001. 

FA<;O SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL APROVOU, 0 GOVERNADOR DO 
D~:;TRITO FEDERAL, SANCIONOU, E EU, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL, NA FORMA DO § 6° DO MESMO ARTIGO, PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

Art. 10 Os artigos 10 e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 10 Fica permitida a colocacao de cortinas, palneis e peliculas nos vidros dos veiculos do Service de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servico de Transporte Escolar do Distrito Federal, desde 
que respeitados os dispositivos do art. 111 do Codigo de Transito Brasileiro e a disposto na Resolucao nO 073 d 
CONTRAN - Conselho Nacional de Transito. 

• \'Art. 20 Fica permitido 0 usa de equipamentos de sam e de video, desde que respeitados os dispositivos da 
· Resolucao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transite, nos veiculos que transportem usuarlos do Servic;o de 
: Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servlco de Transporte Escolar do Distrito Federal." 

: ~ Sera realizado recadastramento dos perrntsslonarios de que trata esta Lei, e novas permlssoes somente 
• ~~ ~oncedidas mediante concorrencia publica, apes ccnstatacao de demanda reprimida, mediante estudos 

.uados pelo DETRAN e 2 (dais) representantes indicados pela categoria. 

Q ... Mediante solicltacao formal do E..ermissionariq, serso mantidas as permlssoes e{ou registros de veiculos 0 

~ transporte escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 de janeiro de 2001 e a data d: 
publicacao desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no referldo perfodo. 

§ lOA partir da publlcacao desta Lei cada perrnissionarlo tera direito a cadastrar no sistema apenas um unico 
veiculo de transporte escolar, a excecao do contido no paraqrafo segundo deste artigo, e ressalvados as casas 
comprovadamente existentes ate a publlcacao desta Lei, cujos permissionarios terao preservados as direitos 
adquiridos. 

§ 20 0 perrnissionarto possuidor de dais ou mais veiculos de transporte escolar em operacao na data da 
publlcacao desta Lei, fica impedido de partlclpar de novas concorrencias publicas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hipotese de lnexlstencla de interessados, caso em que sera permitida sua partlctpacao nas 
mesmas. 

~ Ficam t~ans!ormadas em permis~oes para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares _. 
0( ~E, as autonzac;oes de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. &. . 

-.. 
Art S° Os veiculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crianc;as com idade ate 05 
(c;o) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presence de acompanhante responsavel pela 
sequranca das mesmas. 

Art. 60 As tnstltulcoes de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais como 
academias, cursos de Ifnguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 service de transporte de escolares apenas 
aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por intermedlo da contratacao de perrnisslonarlo do 
Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 70 Esta Lei entra em Vigor na data de sua publlcacao. 

Art. 8° Revogam-se as dlsposicdes em contrarlo. 

Publicada no DODF de 27.06.2002 



LEI N° 2746, DE 20 DE JULHO DE 2001 

(AUTOR DO PROJETO: Deputado Distrital Benfcio Tavares) 

Dispoe sobre a coioceciio e utilizaC;8o de acess6rios em vefculos do Servico de Transporte Publico 
Alternativo do Distrito Federal e do servico de transporte escolar do Distrito Federal. 

, , O,cGOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA LEGISLA"nVA DO 
D"iSTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 10 Fica proibida a cotoceciio de cortinas, paim§is e pelfculas nos vidros dos vefculos do Service de
 
Transporte PublicoAlternativodo Distrito Federal e do servtco de transporte escolardo Distrito Federal.
 
(Artigo mantido pela CLDF apes veto do GDF - Publicado no DODF de 22.10.2001) 

Art. 20 Fica proibido 0 usa de equipamentos de som e de vfdeo nos vefculos que transportam usuarlos dl 
Service de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do servlco de transporte escolar do Distrit 
Federal. 

Art. 30 Os vefculos de que trata esta lei terao 0 prazo de sessenta dias para se adaptar ao disposto no 
artigo primeiro. 

Art. 4 0 0 Poder Executivo por meio de seu 6rgao competente tixara, no prazo maximo de sessenta dias, 
as sancoes a serem aplicadas no caso de descumprimento do disposto nesta lei. 

f\ ..1. 5Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao, 

MIt 6Q Revogam-se as dlsposicoes em contrario,
 

Pu<::ada no DODF de 27.07.2001
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LEI NO 2.994, D.E 11 DE JUNHO DE 2002
 
DODF 27.06.2002
 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 dejulho de 
2001. 

Fa~o saber que a camara Legislativa do Distrito Federal aprovou, a Governador do Distrito Federal, nos 
termos do § 30 do art. 74 da Lei Organica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 60 do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art, 1° Os artigos 10 e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vjgorar com a seguinte 
redacao: . 

"Art. 1° Fica permitida a colocacao de cortinas, painels e peliculas nos vidros dos vefculos do Service de . 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Service de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que-respettados as dispositivos do art. 111 do C6digo de Transito Brasileirci eo disposto na 
Resolu~ao nO 073 do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito. 

Art. 20 Fica permitido 0 usa de equipamentos de sam e de video, desde que respeltados os dispositivos da 
Resoluc;ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, nos vefculos que transportem em usuaries .do 
Servlco de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servi~o de Transporte Escolar do Distrito 
Federal." 

Art. 20 Sera realizado recadastramento dos perrnlsslonarlos de que trata esta Lei, e novas permiss5es 
somente serao concedidas mediante concorrencla publica, apes constetecao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dais) representantes indicados pela categoria. 

Art. 30 Mediante solicita~ao formal do permlsslonarlos, serso rnantldas, as perrnlssoes e/ou registros de 
vefculos de transporte escolar, com prazo de validade no perfodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da publicac;ao desta Lei, renovadas aquelas cUjo prazo de vencimento tenham ocorrido no 
referido perlodo. 

§ l OA partir da publica~o desta Lei cada perrnlsstonarlo tera direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unlco velculo de transporte escolar, a exc~ao do contido no paragrafo segundo desteartigo, e 
ressalvados as casos comprovadamente existentes ate a publica~o desta Lei, cujos permlsslonarlos terao 
preservados as direitosadquiridos.;· 

§ 2° 0 permlsslonarto possuidor de dais au mais vefculos de transporte escolar em operacao na data da 
publica~ao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrendas publlcas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hjpctese de lnexlstencla de interessados, caso,em que sera permitida sua partidpacao nas 
mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permlssdes para explorar a Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, as autoriza¢es de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. 5° Os vefculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crtancas com idade ate 
05 (cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presence de acompanhante responsavel 
pela sequranca das mesmas. 

Art. 6° - As instituic;oes de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais 
como academias, cursos de Ifnguas estrangeiras, etc, poderao fornecer a servlco de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente par lntermedlo da contratacao 
de permlsslonarlo do Sistema deTransporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na datade sua publicac;ao. 
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Art. 80 Revogam-se as disposic;5es em contrarto, 

Brasflia, 26 de junho de 2002 

GIM ARGELLO 

Este texto nao substitui 0 publicado na imprensa oficial. 

;.. 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Procuradoria-Geral de Justi~a
 

EXCELENTiSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

:..: 

o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, 
.. 

par seu Procurador-Geral de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incisosI e XXIII, da Lei Complementar 75; de 20 de maio 
.. 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTA(7AO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, par meio de acao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°,3.° e 4.° 

da Lei distrital 2.994, de 2002, par substanciarem afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida. 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRlTO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitncionalidade
 

I. -005 diplomas legais. impugnados 

De inicio, cabe explicar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar". 

Como se salientara mais adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao, 0 Distrito Federal, par meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 24/7/1997; 2.1251
, de 12/11/1998; 2.564, de 7/7/2000; 2.7462

, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 11/6/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico. 0 resultado eurn conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte escolar no Distrito Federal 

uma conformacao absolutamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao esc61io jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinatorio de norma inconstitucional . 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as capias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao). Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstitucionalidade se aponta na presente peca. Sao e1es: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULliO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias, 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAGO SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATlVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

I A Lei 2.125, de 1998, restou integral e expressainente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrogacoes expressas ora com revogacoes implicitas (art. 2.°, § 1.0, da 
Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere it representacao, 0 texto da Lei 2.746, de 2001; einocuo, pois nfio veicula, em linha de 
principio, qualquer inconstitucionalidade. 
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MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRlTORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

;..~-

Art. lOA exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as 
nonnas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do Codigo 
Nacional de Transite e as demais normas estabelecidas pelo poder 
permitente. 
Paragrafo unico, Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados "em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal. 
(...) 
Art. 30 A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a por autorizacao do argao competente do poder permitente a 
pretendentes enquadrados nas seguintes categories:' 
I - motorista profissional aut6nomo que satisfaca aos requisitos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bem como seja 
proprietario ou arrendatario mercantil de uni unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar inc1uido em suas atividades e seja detentora . 
de autorizacao em vigor.' 

3 Redacao original do caput do art. 3.°; 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorizacao do orgilo competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definida pe1a Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte co1etivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
orgao executor de transito do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atua1 redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso I do art. 3.°; 

I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Esco1ares; 

A redacao deterrninada pela Lei 2.125 de 1998: 
1- profissiona1 autonomo que satisfaca aos requisitos estabe1ecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
1- motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabe1ecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atua1 redacao restou determinada pe1a Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso n do art. 3.°: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
esco1ar incluido em suas atividades. 

A redacao deterrninada pela Lei 2.125 de 1998: 
II - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
esco1ar incluldo em suas atividades. 

A redacao deterrninada pe1a Lei 2.564 de 2000: 
Il - pessoajuridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte esco1ar 
incluido em suas atividades. . 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

.:::T 

....'; 

';',
-: 

:,', 

Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos termos que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998 
DODF DE 29.12.1998 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

(...) 
Art. 2° Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 
prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, ferias 
escolares, nos finais de semana ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgao competente do poder publico. 
Paragrafo Unico. Na hipotese de 0 servico especial ser realizado nos 
fmais de semana ou em dias feriados sem a autorizacao especifica 
referida no caput, esta sera validada no primeiro dia uti! apos .a 
prestacao do servico. 

Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei. e novas autorizacoes somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo orgao competente do 
poder publico, em conjunto com a eritidade de c1asse representativa da 
categoria dos prestadores de servico de transporte coletivo de 
escolares. 
Paragrafo unico. Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica permitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de 
transporte esco1ar, em conformidade com a legislacao vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000 
DODF DE 12.07.2000 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares do Distrito Federal e da 
outras providencias". 

(...) 
Art. 2° - Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei 
na prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, nas ferias 
esco1ares, nos finais de semanas ou em mas feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgilo competente do poder pub1ico.6 

(...) 

6 Esse dispositivo restou tacitamente revogado pelo art. 2.°da Lei 2.819 de 2001 igualmente transcrito. 
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::F	 Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
nO 2.125, de 12'de novembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.11.200 I 

Altera a Lei n" 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pela Lei n° 2.564, de 07 de 
julho de 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
Federal. 

(...) 
Art. 3° Sera. realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares' de que trata esta Lei, e novas autorizacoes somente serao ' 
concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico, Seriio rnantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
coletivo de escolares. 

Art. 4° Constatada pel0 Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizac5es para prestacao do servico de transporte 
coletivo de escolares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico. Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autorizacao, deverao transforrnar-se em pessoa juridica. 

(...) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia da autorizacao para 
prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 
o autorizado tenha no rninirno urn ano como transportador no 
STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera pleitear nova autorizacao no periodo de cinco anos, 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de servico de 
transporte coletivo a transferencia da autorizacao para seus 
sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE JlJNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Altera a Lei n° 2.746, de 20 de julho de 2001. 
(oo.) 
Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permissionanos de que 
trata esta Lei. e novas perrniss5es somente serao concedidas mediante 
concorrencia publica, apos constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pela categoria. 
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Art. 3° Mediante solicitacio formal do perrmSSlOnanos, serao 
mantidas, as permissoes e/on registros de veiculos de transporte 
eseolar, eom prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da pnblicacao desta Lei, renovadas 
aguelas enio prazo de veneimento tenham ocorrido no referido 
periodo. 
§ 1°A partir da publicacao desta Lei cada perrnissionario teni direito a 
cadastrar no sistema apenas urn. Unico veiculo de transporte escolar, a 
excecao do contido no paragrafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei, cujos 
permissionmos terio preservados os direitos adguiridos. 
§ 2° 0 permissionano possuidor de dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data da publicacao desta Lei, fica 
impedidO de participar de novas concorrencias publicas para a mesma 
fmalidade, ressalvada a hipotese de inexistencia de interessados, 
caso,em que sera permitida sua participacao nas mesmas. 

Art. 4° Fieam transformadas em permissoes para explorar 0 

Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE, as 
antorizacoes de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, discip1inou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que disp6s 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram par modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

service de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bem como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn service dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hip6tese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, a fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado por invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, eprivativa. 
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Confrra-se, a propos ito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. ACAO DIRETA DE 
lNCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "OU 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI N° 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROIBIDA A COBRANCA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA 
UTILIZACAO DE ESTACIONAMENTO DE VElCULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A INSTITUICOES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUBLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGACAO DE QUE SUA INCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLACAO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
I, 5°, XXII, XXN e LIV, DA CONSTITUICAO FEDERAL. 
QUESTAo PRELIMINAR SUSCITADA PELA CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIMENtO DA ADI, POR TER CARATER MUNICIPAL A 
LEI EM QUESTAO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1°, DO R.I.S.T.F.). 
1. Nao procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegacao de ter 0 ato normativo impugnado natureza de direito 
municipal. Argiliyao identica ja foi repelida por esta Corte, na 
ADIM:C n° 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 1° da Lei Distrital n'' 
1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pais a Camara Distrital, como 
argao, de que emanou 0 ate normativo impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da ADJ., nos tennos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a AD.I. tern 
plausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. legislar sobre direito 
civil, nem par esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedente no mesmo sentido: 
ADIM:C n 1.472-DF. 6. Caute1ar deferida. Decisao unanime, 
(STF, ADIMC 2.448/DF, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 22/3/2002, 
sem enfase no original). 

Logo, a hipotese perrnite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da lnvasao de competencla da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao legislar sobre "transito e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio defmidor da reparticao das competencias na 
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Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bern explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federativo, por meio de uma reparticao de competencies 
que se fundamenta na tecnica da enumeracdo dos poderes da Uniiio 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.0) e poderes definidos indicativamente para os Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico), areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelasda Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe a 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de· competencia 1egis1ativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis (sem enfases no 

original): 

Art. 136. as veiculos especialmente destinados a condueao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizacao 
emitida pelo argao ou entidade executivos de transito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

1- registro como veiculo de passageiros; 
II - inspecao semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigat6rios e de seguranca; 
ill - pintura de faixa horizontal na cor amare1a, com quarenta 

centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 distico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lantemas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lantemas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em mimero igual alotacao; 
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;:F VII - outros requisitos e equipamentos obrigatorios estabelecidos 
pelo CONTRAN. 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencies previstas em seas regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicos. 

Com efeito, a Iegislacao federal exige apenas a autorizacao para que 

o particular realize 0 transporte escolar. A distincao do service de transporte 

escolar em face da prestacao de service publico, como e0 transporte coletivo, e 
evidente. 

Autorizacao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 usa privativo de bern publico, ou o. desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao 6 substancial. Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, por 

meio do qual a Administracao Publica faculta ao particular a execucao de service 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. ° objeto da permissao, 

portanto, "6 a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de service publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A Iegislaeao distrital, em nitida hipotese de invasao de 

competencia da Uniao, deu ao servico de transporte escolar a caracteristica 

de service publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transito, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua forma e condicoes. 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi firme 

em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: Ac;Ao DIRETA DE lNCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTlNADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. lNCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exc1usiva da Uniao 1egislar sobre transite e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico). 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocicletas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemp1ado no Codigo Nacional de Transite. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regu1ada pela 
Uniao apos estudos relacionados com as requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saude publica. A..yao direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. ReI Min. Mauricio Correa. DJ 7/2/2003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aUniao. Desse modo, a toda evidencia as normas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 
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III. Da vlolacao ao prlnciplo llcltatorlo 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma p1etora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services publicos s6 pode 

. ser concedida por meio de procedimento licitatorio, A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de servico publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de Iicitacao", de modo a nao admitir qua1quer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento 1icitat6rio. 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao da prestacao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", defme permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente a pessoa flsica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitaeao, 

inclusive quanta a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afirmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 
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poderao realizar service de transporte escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do service de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportador do STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 service de transporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, par hip6tese, que possa tal service ser prestado como se fosse 

coletivo e, por conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a fun de que a concessao de permissces se 

desse apenas por meio de Iicitacao. 

A hip6tese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade . 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da acao direta de inconstitucionalidade, seja fonnulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passo que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de transite, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pela 
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legislacao federaL Mais ainda, a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia urn. "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn. service que nao possui caniter publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo 170; § 3.° do Regimento Intemo do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, §3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

; Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de conveniencia, '0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-l/RS 

(DW 27.05.1994), textualmente: 

(...) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
par raz6es de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridadeda ordemjuridico-administrativa local. 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa ontologica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 145/775 e 1541779), 

na medida em que age ° orgao incumbidoda fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo". Tal escolio 

vern sendo mantido, a tear do que se observa na decisao adiante transcrita: 

Acao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo unico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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::1- - Nao ha duvida de que ha relevanciajuridica nas quest6es de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estadosdas normas federais sobre 0 processo legislativo nela 
estabelecido, bern como se 0 preceito do § 7° do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organica 
da Policia Civil Estadual. 
- Dada a relevancia juridica dessas questoes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossiveI, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterlo da convenlencia, em Iugar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor hli anos. Pedido de 
liminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
ayao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADIMC 231400, Rei. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesrno sentido, cf. ADIMC 108700, ReI. Min. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte escolar. 

v. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as razoes expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de acao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distritaI2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrital2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a :fun de que a desconformidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

BrasilialDF, 8 de junho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxberger ROGERIO SCHIETTI 
Promotor de Justica Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Assessor do PGJ Federal e Territ6rios 
MPDFT 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

"cAPiTULO XIII 
DA CONDUCAO DE ESCOLARES 
Art. 136. Os veiculos especial mente destinados a conducao 
coletiva de escolares somente poderao circular nas vias com 
autorizacao emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de 
transito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 
I - registro como veiculo de passageiros; 
II - inspe~ao semestral para verifica~ao dos equipamentos 
obrigat6rios e de seguran~a; 

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensao das 
partes laterais e traseira da carrocarla, com 0 distico ESCOlAR, 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carrocarla pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador instantaneo lnalteravel de 
velocldade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cintos de seguran~a em numero igual a lota~ao; 

VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autoriza~io a que se refere 0 artigo anterior devera 
ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com 
inscri~io da lota~ao permitida, sendo vedada a ccnducao de 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo 
fabricante. 
Art. 138. 0 condutor de veiculo destinado a conducao de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
1- ter idade superior a vinte e urn anos; 
II - ser habilitado na categoria D; 
III - (VETADO) 
IV - nao ter cometido nenhuma infra~io grave ou gravissima, ou 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultimos 
meses; 
V - ser aprovado em curso especializado, I10S termos da 
regulamenta~io do CONTRAN. 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nio exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus 
regulamentos, para 0 transporte de escolares." (grifo nosso) 

Portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa ilegalidade, ou 
seja, alterar 0 instituto da autorlzacao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 ada 
permissio. Tudo leva a crer tratar-se de urn cartel. 0 certo e que centenas de ': »: 

transportadores escolares foram impossibilitadas de participar do Sistema de \ 
Transporte Coletivo de Escolares - STCE, pais toda a cantrale dessa atividade ficou ~; 

\ 

na mao de rneia duzla de burocratas e de urn sindicata que, ate a presente data, ~'~ 

SAIN- ParQue Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3966-8190 a 8196- Fax:3966-8193 ~\ 
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EXCELENTiSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REp(mL~CA 

o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITOmOS, 
-" 

par seu Procurador-Geral de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incisos I e XXIII, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso 1I, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTA9AO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, por meio de acao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distritaI2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° 

da Lei distrital 2.994, de 2002, por substanciarem afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida. 
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I. Dos diplomas legais impugnados 

De inicio, cabe explicar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar", 

Como se salientara IDalS adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao, 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 2417/1997; 2,1251, de 12/11/1998; 2.564, de 7/7/2000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/1112001 e 2.994, de 111612002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico, 0 resu1tado eurn conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte escolar no Distrito Federal 

uma conformacao absolutamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao esc6lio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinat6rio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as copias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao), Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstitucionalidade se aponta na presente peca. Sao e1es: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JllLHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias, 

o GOVERNADOR DO DISTRlTO FEDERAL, FAC;O SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E ED SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

I A Lei 2.125,de 1998,restou integral e expressamente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrogacoes expressas ora com revogacoes implicitas (art. 2.0 

, § 1.0 
, da 

Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere arepresentacao, 0 texto da Lei 2.746, de 2001; 6 inocuo, pois nao veicula, em linha de 
principio, qualquer inconstitucionalidade. 
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Art. lOA exploracao do Servieo de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedeeer as 
normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do C6digo 
Nacional de Transite e as demais nonnas estabeleeidas pelo poder 
permitente. 
Paragrafo unico, Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal. 
(...) 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Eseolares 
far-se-a por autorizacao do 6rgilo eompetente do poder permitente a 
pretendentes enquadrados nas seguintes categoriasr' 
I - motorista profissional aut6nomo que satisfaca aos requisitos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bem como seja 
proprietario ou arrendatario mereantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar ineluido em suas atividades e seja detentora 
de autorizacao em vigor.' 

3 Redacao original do caput do art. 3.0 
: 

Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorizacao do 6rgao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definida pela Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte coletivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
6rgao executor de transite do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atual redacao restou determinada pe1aLei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso I do art. 3.0 

: 

I - motorista profissional aut6nomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A redacao determinada pe1aLei 2.125 de 1998: 
1- profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabe1ecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de esco1ares; 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atual redacao restou detenninada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso II do art. 3.°: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
II - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
esco1arincluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte esco1ar 
incluido em suas atividades. . 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRlTO FEDERAL E TERRITORlOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos tennos que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
 
DODF DE 29.12.1998
 

Altera a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

(...) 
Art. 20 Fica pennitida a utilizacilo dos veiculos de que trata esta Lei na 

. prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, f6rias 
escolares, nos finais de semana ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especffica do argilo competente do poder publico. 
Panigrafo Unico. Na hipatese de 0 servico especIal ser realizado nos 
fmais de semana ou em dias feriados sem a autorizacao especffica 
refenda no caput, esta sera validada no primeiro dia uti! apas a 
prestacao do servico. 

Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizacoes somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pelo argila competente do 
poder publico, em conjunto com a eritidade de classe representativa da 
categoria dos prestadores de servico de transparte coletivo de 
escolares. 
Paragrafo unico, Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 40 Fica pennitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de . 
transporteescolar, em coDformidade com a legislacilo vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000
 
DODF DE 12.07.2000
 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares do Distrito Federal e da 
outras providencias". 

(...) 
Art. 2° - Fica pennitida a uti!izacao dos veiculos de que trata esta Lei 
na prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, nas f6rias 
escalares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do argilo competente do poder publico.6 

(...) 

6 Esse dispositivo restou tacitamenterevogadopelo art. 2.0 da Lei 2.819 de 2001 igualmentetranscrito. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
n" 2.125, de 12 de novembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.11.2001 

Altera a Lei n" 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pe1a Lei n° 2.564, de 07 de 
julho de. 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Co1etivo de Esco1ares do Distrito 
Federal. 

(...) 
Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
esco1ares de que trata esta Lei. e novas' autorizacoes somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pe10 DETRAN-DF e 
representantes cia categoria. . . 
Paragrafo unico, Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
co1etivo de esco1ares. 

Art. 4° Constatada pe10 Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizacoes para prestacao do servico de transporte 

.co1etivo de escolares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico, Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autorizacao; deverao transformar-se em pessoa juridica. 

(...) 

Art. 6° Fica perrnitida a transferencia da autorizacio para 
prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde qne 
o autorizado tenha no minimo urn ano como transportador no 
STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera p1eitear nova autorizacao no periodo de cinco anos. 
§' 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de servico de 
transporte coletivo a transferencia da autorizacio para sens 
sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE J1JNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Altera a Lei n° 2.746, de 20 de julho de 2001. 
(...) 
Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permissionarios de que 
trata esta Lei, e novas permissoes somente serno concedidas mediante 
concorrencia publica, apos constatacao de demanda reprirnida, 
mediante estudos efetuados pe10 DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pe1a categoria. 
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Art. 3° Mediante solicitacao formal do pemnsslOnanos, serio 
.mantidas, as permissoes e/ou registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da pnblicacao desta Lei, renovadas 
aquelas enjo prazo de veneimento tenham ocorrido no referido 
periodo. 
§ 1°A partir cia publieacao desta Lei cada perrriissionario tern direito a 
cadastrar no sistema apenas urn. fullea veieulo de transporte esealar, a 
exeecao do contido no paragrafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos eamprovadamente existentes ate a publieacao desta Lei. eujos 
permissiorulrlbs terao preservados os direitos adgJriridos. 
§ 2° 0 permissionario possuidor de dais ou mais veiculos de 
transporte eseolar em operacao na data da publicacao desta Lei, fica 
impedido de participar de novas concorrencias publieas para a mesma 
finaliciade, ressalvada a bipotese de inexistencia de. interessados, 
caso,em que sera permitida sua participacao nas mesmas. 

Art. 4° Fieam transformadas em permissoes para explorar 0 

Sistema de Transporte Coletivo de Eseolares - STCE, as 
antorizacoes de que trata a Lei n° 2.819, de 19 de novembro de 
2001.· 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que dispos 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram par modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

servico de transporte escolar, nomeando-Ihe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bern como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn service dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hipotese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado par invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, eprivativa. 
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Confira-se, a proposito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. A<;AO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "OU . 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 10 DA LEI NO 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROIBIDA A COBRAN<;A, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA 
UTILIZA<;AO DE ESTACIONAMENTO DE VElCULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A INSTITUI<;OES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUBLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGA<;AO DE QUE SUA INCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLA<;AO As NORMA& DOS ARTIGOS 22, 
I, 5°, xxn, XXIV e LN, DA CONSTITUI<;AO FEDERAL. 
QUESTAO PRELIM:INAR SUSCITADA PELA CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIMENTO DA AD!, POR TER CARA.TER MUNICIPAL A 
LEI EM QUESTAO; b) DE ILEGITIM:IDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1°, DO R.I.S.T.F.). 
1. Nio procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegacao de ter 0 ato normativo impugnado natureza de direito 
municipal. Argiiicao identica ja foi repelida por esta Corte, na 
ADIM:C n° 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 1° da Lei Distrital n° 
1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgao, de que emanou 0 ato normativo impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a A.D.I. tem 
plausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. legislar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 

. in mora" tambem reconhecido.	 5. Precedente-no mesmo sentido: 
ADIM:C n l.472-DF. 6. Caute1ardeferida. Decisao unanime. 
(STF, ADIMC 2.448/DF, Rei. Min. Sydney Sanches, DJ 22/3/2002, 
sem enfase no original). 

Logo, a hipotese permite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da lnvasao de competsncla da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao legislar sobre "transite e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio defmidor da reparticao das competencias na 
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Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso cia Silva bern explica 0 

sistema cia Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federativo, por meio de uma reparticao de competencies 
que se fundamenta na tecnica da enumeracdo dos poderes da Uniiio 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.°) e poderes definidos indicativamente para os Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidad-es de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico), areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelas da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe a 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de, competencia legislativa privativa cia Uniao, 

que, no justo exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis "{sem enfases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especialmente destinados aconducao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizacao 
emitida pelo orgao ou entidade executivos de trfinsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros; 
IT. - inspecao semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigat6rios e de seguranca; 
ill - pintura de faixa horizontal na cor amare1a, com quarenta 

centimetros de largura, ameia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 distico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira elanternas de luz verrnelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em mimero igual alotacao; 
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VII - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos 
pelo CONTRAN.: 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencies previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicos... 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacao para que 

o particular realize 0 transporte escolar. A distincao do service de transporte 

escolar em face da prestacao de service publico, como 6 0 transporte coletivo, 6 

evidente. 

Autorizacao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 usa privativo de bern publico, ou o-desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriarn 

legalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria· Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao esubstancial. Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, por 

meio do qual a Administracao PUblica faculta ao particular a execucao de service 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. ° objeto da permissao, 

portanto, "6 a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de service publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A Iegislacao distrital, em nitida hip6tese de invasao de 

competencia da Uniao, den ao service de transporte escolar a caracteristica 

de service publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transito, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua forma e condicoes. 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi firme 

"em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: Ac;AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exclusiva cia Uniao legislar sobre transite e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico), 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocic1etas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemplado no C6digo Nacional de Transite. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao ap6s estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saude publica. Ayao direta de· 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. ReI Min. Mauricio Correa. DJ 7/2/2003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aUniao. Desse modo, a toda evidencia as normas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 
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III. Da vlolacao ao princlplo llcltatorlo 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services publicos so pode 

ser concedida por meio de procedimento Iicitatorio, A propria Constituicao cia 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de service publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atravesde licitacao", de modo a nao admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitatorio, 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao cia prestacao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", define permissao de servico 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

servicos publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de Iicitacao, 

inclusive quanta aprecariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afinnam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissfies, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 
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poderao realizar servico de transporteescolar, A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do service de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportador do STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 service detransporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, por hip6tese, que possa tal servico ser prestado como se fosse 

coletivo e, por conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a fim de que a concessao de permissoes se 

desse apenas pOImeio de licitacao, 

A hip6tese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da acao direta de inconstitucionalidade, seja formulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passo que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

. se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de transito, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pela 
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Iegislacao federaL Mais ainda, a. ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia urn "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn service que nao possui carater publico e, por forca de Iegislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido fmalistico da 

norma inscrita no artigo 170, § 3;° do Regimento Intemo do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de conveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-1/RS 

(DJU 27.05.1994), textualmente: 

(...) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
par razoes de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordemjuridico-administrativa local. 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa ontologies reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 1451775 e 1541779), 

na medida em que age 0 orgao incumbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo". Tal esc61io 

vern sendo mantido, a teor do que se observa na decisao adiante transcrita: 

Ac;:ao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo unico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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- Nao hi duvida de que hi relevancia juridica nas questoes de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados das normas federais sobre 0 processo legislativo nela 
estabe1ecido, bem como se 0 preceito do § 7° do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organica 
da Policia Civil Estadual. 
- Dada a relevancia juridica dessas questdes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossivel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterlo da convenlencia, em Iugar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor .ha anos. Pedido de 
liminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
a9ao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADIMC 231400, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, cf. ADIM:C l0871RJ, ReI. Min. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte escolar. 

V. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as raz5es expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de acao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrita1.2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°,3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a fim de que a desconformidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

Brasilia/DF, 8 de junho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxberger ROGERIO SCHIETTI 
Proinotor de Justica Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Assessor do PGJ Federal e Territ6rios 
MPDFT 
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LEI NO 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002
 
DODF 27.06.2002
 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 de julho de 
2001. 

Fac;o saber que a camara Legislativa do Distrito Federal aprovou, 0 Governador do Distrite Federal, nos 
termos do § 30 do art. 74 da Lei Organica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do Distrite federal, na forma do § 60 do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Os artigos 1°e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
redac;ao: 

"Art. 1° Fica permitida a coloca~o de cortinas, paineis e pelfculas nos vidros dos vefculos do Servic;o de 
Transporte Publico Alternativodo Distrito Federal e do Servic;o de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do C6digo de Transito Brasileiro e () .disposto na 
Resoluc;ao nO 073 do CONTRAN - Conselho Nacional de Transite. 

Art. 2° fica permltldo o uscde equipamentos de som e de video, desde que respeitados os dispositivos da 
Resoluc;ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transite, nos veiculos que transportem em usuaries do 
Servic;o de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servic;o de Transporte Escolar do Distrito 
Federal." 

Art. 20 Sera realizado recadastramento dos permlsslonarlcs de que trata esta Lei, e novas perrrnssoes 
somente serao concedidas mediante concorrenda publica, apos constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes indicados pela categoria. 

Art. 30 Mediante solicitac;ao formal do permisslonarlos, serao mantidas, as permissoes e/ou registros de -. 
veiculos de transporte escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da pUblicac;ao desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no 
referido perlodo, 

§ lOA partir da publica~o desta Lei cada permissionarlo tern direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unico vefculo de transporte escolar, a excec;ao do contido no paragrafo segundo deste artigo, e 
ressalvados os casos comprovadamente existentes ate a publica~o desta Lei, cujos permlsslonarios terao 
preservados os direitos adquiridos. 

§ 2° 0 permlsslonarlo possuidor de dais ou mais vefculos de transporte escolar em opera~o na data da 
publicac;ao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrendas publlcas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hip6tese de inexistencia de interessados, caso,em que sera permitida sua participac;ao nas 
mesmas. 

Art. 40 Ficam transformadas em permlssces para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, asautorizac;oes de que trata a LeinO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. 50 Os vefculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crianc;as com idade ate 
05 (cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presenc;a de acompanhante responsevel 
pela seguranc;a das mesmas. 

Art. 6° - As instituic;oes de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais 
como academias, cursos de Ifnguas estrangeiras, etc, podereo fornecer 0 servic;o de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por intermecJio da contratacso 
de perrnlsslonarto do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 7° Esta Leientra emVigor na datade sua pUblica~o. 
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Art. 8° Revogam-se as disposi~6es em contrarlo. 

Brasflia, 26 de junho de 2002 

GIM ARGELLO 
. ~ I' 

Este textonao substitui 0 publicado na imprensa oficial. 

...": 
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Procuradorla-Geral de Justiea
 

EXCELENTiSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

o MINISTERIO PUBLICO DO DrSTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, 

por seu Procurador-Geral de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incisos I e XXIII, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTA9AO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, par meio de a9ao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°,4.° e 6.° da Lei distritaI2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° 

daLei distrital2.994, de 2002, por substanciarem afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida. 
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I. Dos diplomas legais lrnpuqnados 

De inicio, cabe exp1icar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar", 

Como se salientara mars adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao. 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 24/7/1997; 2.125\ de 12/11/1998; 2.564, de 7/7/2000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 11/6/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e" assistematico: Oresu1tado eurn. conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte escolar no Distrito Federal 

uma conformacao absolutamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao escolio jurisprudencia1 do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinat6rio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as copias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao). Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstitucionalidade se aponta na presente peca. Sao eles: 

.-:.;, LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias, 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAc;O SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E ED SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

I A Lei 2.125, de 1998, restou integral e expressamente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrogacoes expressas ora com revogacoes implicitas (art. 2.°, § 1.0, da 
Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere arepresentacao, 0 texto da Lei 2.746, de 2001; 6 inocuo, pois nao veicula, em linha de 
principia, qualquer inconstitucionalidade. 
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Art. lOA exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as 
norrnas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do C6digo 
Nacional de Transite e as dernais normas estabelecidas pelo poder 
perrnitente. 
Paragrafo unico, Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal. 
(...) 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a par autorizacao do 6rgao competente do poder permitente a 
pretendentes enquadradosnas seguintes categories;' 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bem como seja 
proprietario ou arrendatario mercantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
IT - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar incluido em suas atividades e seja detentora 
de autorizacao em vigor.' 

3 Redacao original do caput do art. 3.°: 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorizacao do orgao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definida pela Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte coletivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
6rgao executor de transito do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso Ido art. 3.°: 

I - motorista pro fissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
I - profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres vefculos destinados ao service de transporte 
co1etivo de escolares; 

A redacao determinada pe1a Lei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso II do art. 3.°: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
II - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em suas atividades. 
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Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Co1etivo de Escolares tera va1idade de trinta e seis meses, renovavel 
nos termos que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998 
DODF DE 29.12.1998 

Altera a Lei n" 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Co1etivo de Esco1ares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

C...) 
Art. 2° Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 
prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, ferias 
esco1ares, nos fmais de semana ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do argao competente do poder publico. 
Paragrafo umco. Na hipatese de 0 servico especial ser realizado nos 
fmais de semana ou em dias feriados sem a autorizacao especifica 
referida no caput, esta sera va1idada no primeiro dia uti! apas a 
prestacao do servico. 

Art. 3° Sera rea1izado 0 recadastramento dos transportadores 
esco1ares de que trata esta Lei, e novas autorizac5es somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pelo argao competente do 
poder publico, em conjunto com a eritidade de c1asserepresentativa da 
categoria dos prestadores de servico de transporte co1etivo de 
esco1ares. 
Paragrafo unico. Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacio desta Lei aos prestadores do servko de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica permitida a veiculacao de pub1icidade nos veiculos de . 
transporte escolar; em conformiclade com a 1egis1acao vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000
 
DODF DE 12.07.2000
 

Altera a Lei n" 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Esco1ares do Distrito Federal e da 
outras providencias". 

C·· .) 
Art. 2° - Fica permitida a uti1izacao dos veiculos de que trata esta Lei 
na prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, nas ferias 
esco1ares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do argao competente do poder pub1ico.6 

(...) 

6 Esse dispositive restou tacitamente revogado pelo art. 2.°da Lei 2.819 de 2001 igualmente transcrito. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
n? 2.125, de 12 denovembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001
 
DODF DE 20.11.2001
 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pe1a Lei n° 2.564, de 07 de 
julho de 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
Federal. 

(oo.) 
Art. 3D Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizacoes somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico, Serao mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
coletivo de escolares. 

Art. 40 Constatada pelo Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizacoes para prestacao do servico de transporte 
coletivo de escolares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico, as operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autorizacao, deverao transformar-se em pessoa juridica, 

(...) 

Art. 60 Fica permitida a transferencia da autorizacao para 
prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 
o autorizado tenha no minimo urn ano como transportador no 
STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera pleitear nova autorizacao no periodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de servico de 
transporte coletivo a transferencia da autorizacao para seus 
sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que tram 0 caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002
 
DODF 27.06.2002
 

Altera a Lei n° 2.746, de 20 de julho de 2001. 
(oo.) 
Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permissionarios de que 
trata esta Lei. e novas permissoes somente serao concedidas mediante 
concorrencia publica, ap6s constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pela categoria. 
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Art. 3° Mediante solicitacao formal do permissionanos, serio 
mantidas, as permissoes e/on registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da pnblicacio desta Lei, renovadas 
aqnelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no referido 
periodo. 
§ 1°A partir da publicacao desta Lei cada permissionano ten}direito a 
cadastrar no sistema apenas urn Unico veiculo de transporte escolar, a 
exceeao do contido no pan}grafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei, cujos 
permissionanos terao preservados os direitos adquiridos. 
§ 2° 0 permissionano possuidor de dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data da publicacao desta Lei, fica 
impedido de participar de novas concorrencias publicas para a mesma 
fmalidade, ressalvada a hip6tese de inexistencia de interessados, 
caso,em que sera permitida sua participacao nas mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissoes para explorar 0 

Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE, as 
antorizacoes de que trata a Lei n° 2,819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 servico de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que dispos 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram por modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestaeao do 

service de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bern como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn service dessa natureza, 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hip6tese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado por invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, eprivativa. 
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Confira-se, a prop6sito, 0 seguinte precedente do Excelso Pret6rio: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. Af;Ao DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESsAo -ou 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI N° 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROIBIDA A COBRANf;A, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA 
UTILIZACAo DE ESTACIONAMENTO. DE VEfcULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A lNSTITUICOES DE ENSlNO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUBLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGACAo DE QUE SUA lNCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLACAO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
I, 5°, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUICAO FEDERAL. 
QUESTAo PRELIMlNAR SUSCITADA PELA CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIMENTO DA ADI, POR TER cARATER MUNICIPAL A 
LEI EM QUESTAO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1°, DO R.I.S.T.F.). 
1. Niio procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegacao de ter 0 ato normativo impugnado natureza de direito 
municipal. Argiiic;ao identica ja foi repelida par esta Corte, na 
ADIMC n° 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 1° da Lei Distrital n? 
1.094, de 31 de maio de 1996.2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgao, de que emanou 0 ato normativo impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da AD.1., nos termos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a A.D.I. tern 
plausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. legis1ar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedenteino mesmo sentido: 
ADIMC n l.4n-DF. 6. Cautelar deferida. Decisao unanime. 
(STF, ADIMC 2.448/DF, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 22/3/2002, 
sem enfase no original). 

Logo, a hip6tese permite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da Invasao decompetencia da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao legislar sobre "transito e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio defmidor da reparticao das competencies na 
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Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bern explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federativo, por meio de uma reparticao de competencies 
que se fundamenta na tecnica da enumeraciio dos poderes da Uniiio 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.0) e poderes definidos indicativamente para os Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico) , areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelas da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais OU normas gerais cabe it 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de competencia legis1ativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis -(sem enfases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especialmente destinados it condueao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizacio 
emitida pelo 6rgio ou entidade executivos de transite dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros; 
IT. - inspecao semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigat6rios e de seguranca; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centimetros de largura, it meia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 dfstico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em numero igual it lotacao; 
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VII - outros requisitos e equipamentos obrigatorios estabelecidos 
pelo CONTRAN.: 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exc1ui a competencia 
municipal de aplicar as exigencies previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicos. 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacao para que 
, 

o particular realize 0 transporte escolar. A distincao do servico de transporte 

escolar em face da prestacao de servico publico, como e0 transporte coletivo, e 
evidente. 

Autorizacao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 usa privativo de bern publico, ou 0- desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao esubstancial. Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, par 

meio do qual a Administracao Publica faculta ao particular a execucao de servico 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. ° objeto da permissao, 

portanto, "e a execucao de servico publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de servieo publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A Iegislaeao distrital,. em nftida hipotese de invasao de 

competencia da Uniao, deu ao servieo de transporte escolar a caracteristica 

de servico publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transito, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua forma e condicoes, 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi finne 

em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: Af;:Ao DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGElROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exclusiva da Uniao legislar sobre trans ito e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico), 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocic1etas, especie de veiculo de alugue1 
que nao se acha contemplado no C6digo Nacional de Transite. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao apos estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saude publica. A<;:ao direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. Rel Min. Mauricio Correa. DJ 7/2/2003). 

Resta evidente, portanto, que a Iegislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do servico de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aUniao, Desse modo, a toda evidencia as normas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 
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III. Da vlolacao ao principio llcltatorlo 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de servicos publicos so pode 

ser concedida por meio de procedimento licitatorio, A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de servico publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de licitacao", de modo a nao admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitatorio, 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao da prestacao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", define permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente it pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

servico publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de Ilcltacao, 

inclusive quanta it precariedade e it revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afrrmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 
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poderao realizar servico de transport~ escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportador do STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio Iicitatorio, 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 servico de transporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, por hipotese, que possa tal servico ser prestado como se fosse 

coletivo e, par conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a fim de que a concessao de permissoes se 

desse apenas por meio de Iicitacao, 

A hipotese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da acao direta de inconstitucionalidade, seja formulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passo que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de transito, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pela 
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legislacao federal. Mais ainda, a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia urn "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn servico que nao possui carater publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo 170, § 3.° do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de conveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-l/RS 

(DJU 27.05.1994), textualmente: 

(...) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
por razoes de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordem juridico-administrativa local. 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa ontologica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RT! 145/775 e 154/779), 

na medida em que age 0 orgao incumbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo". Tal escolio 

vern sendo mantido, a teor do que se observa na decisao adiante transcrita: 

Ac;ao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo unico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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- Nao ha duvida de que ha relevancia juridica nas questoes de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados das normas federais sobre 0 processo legislativo nela 
estabelecido, bern como se 0 preceito do § 7° do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organica 
da Policia Civil EstaduaI. 
- Dada a relevancia juridica dessas questoes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossivel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterio da convenlencla, em lugar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor ha anos. Pedido de 
liminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
acao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADIM:C 231400, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, cf. ADIM:C 1087/RJ, Rd. Min. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao 1iminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte esco1ar. 

v. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as razoes expendidas no expediente em . 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pe1a propositura de acao Meta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida caute1ar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital. 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a fim de que a desconfonnidade com 0 texto constitucional 

exp1icitada seja dec1arada pelo Co1endo Supremo Tribunal Federal. 

BrasilialDF, 8 de junho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxberger ROGERIO SCHIETTI 
Promotor de Justica Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Assessor do POJ Federal e Territ6rios 
MPDFT 
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Altera a Lei nO 2.746, de 20 dejulho de 
2001. 

Fac;o saber que a camara Legislativa do Distrito Federal aprovou, 0 Governador do Distrito Federal, nos 
termos do § 30 do art. 74 da Lei Organica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 60 do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 10 Os artigos 10 e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
redac;ao: 

"Art. 1° Fica permitida a colocaceo de cortinas, patnels e pelfculas nos vidros dos vefculos do Servic;o de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servic;o de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do C6digo de Transite Brasileiro e 0 disposto na '... 
Resoluc;ao nO 073do CONTRAN - Conselho Nacional deTransito. ' . ;~..,' 

Art. 20 Fica permitido o.uso de equipamentos de som e de vfdeo, desde que respeitados os dispositivos da 
Resoluc;ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Translto, nos vefculos que transportem em usuaries do 
5ervic;o deTransporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do servlco deTransporte Escolar do Distrito' 
Federal." 

Art. 2° Sera realizado recadastramento des permlsslonarlos de que trata esta Lei, e novas permlssoes 
somente serao concedidas mediante concorrenda publica, apes constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes indicados pela categoria. 

Art. 3° Mediante solicitac;ao formal do permtssionartos, serao mantidas, as permissOes e/ou registros de,; 
vefculos de transporte escolar, com prazo de validade no perfodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da publlcacso desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo de vencimel1to tenhern ocorrido no 
referido periodo, 

§ l OA partir da pUblicac;ao desta Lei cada permlssionarlo tera direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unico vefculo de transporte escolar, a exce<;8o do contido no paraqrafc segundo deste artigo, e 
ressalvados os casos comprovadamente existentes ate a publicac;ao desta Lei, cujos permlsslonartos tereo 
preservados os direitos adquiridos. 

§ 2° 0 permlsslonario possuidor de dois ou mais vefculos de transporte escolar em operacao na data da 
publicac;ao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrendas pUblicas para a mesma finalidade,.,;' 
ressalvada a hip6tese de inexistencia de interessados, caso,em que sera permitida sua parttdpacao nas 
mesmas. 
. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissOes para explorar 0 Sistema deTransporte Coletivo de Escolares 
STCE, as eutorlzecoes de quetrata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. S0 Os vefculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crianc;as com idade ate 
as (cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presenc;a de acompanhante responsavel 
pela seguram;a das mesmas. 

Art. 6° - As instituic;6es de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade ext;raclasse, tals . 
como academias, cursos de I{nguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 servic;o de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por lntermedlo da contratacao 
de perrnlsslonarlo do Sistema deTransporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 7° Esta Lei entra emvigor na data de sua publicac;ao. 



Art. 8° Revogam-se as disposi<;Oes emcontrario. 

Brasnia, 26 de junho de 2002 

GIM ARGELLO 

Este textonaosubstitui 0 publicado na imprensa oficial. 

j':' 
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MINISTERIO p(mLICO DA UNIAO
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Procuradorla-Geral de Justiea
 

EXCELENTiSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, 

por seu Procurador-Geral de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incisos I e XXIII, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTA9AO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, por rneio de acao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° 

da Lei distrita12.994, de 2002, por substanciarern afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida. . 
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MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRIT0R10S
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

I. Dos diplomas legais impugnados 

De inicio, cabe exp1icar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar". 

Como se salientara mars adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao. 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 24/7/1997; 2.125 1, de 12/11/1998; 2.564, de 7/7/2000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 11/6/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e" assistematico, 0 resultado eurn conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte esco1ar no Distrito Federal 

uma conformacao abso1utamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao escolio jurisprudencia1 do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinatorio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as capias integrais 

dos atos nonnativos acompanham a presente representacao). Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstitucionalidade se aponta na presente peca, Sao e1es: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E ED SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

I A Lei 2.125, de 1998, restou integral e expressamente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrogacoes expressas ora com revogacoes implicitas (art. 2.0 

, § 1.0 
, da 

Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere Ii representacao, 0 texto da Lei 2.746, de 2001; ein6cuo, pois nao veicula, em linha de 
principio, qua1quer inconstitucionalidade. 

P~o-in~ 'J rip. 14 
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Art. 1° A exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as 
nonnas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do C6digo 
Nacional de Transite e as dernais normas estabelecidas pelo poder 
permitente. 
Paragrafo unico. Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal. 
(...) 
Art. 30 A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a par autorizacao do orgao competente do poder permitente a 
pretendentes enquadrados nas seguintes categories;' 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bern como seja 
proprietario ou arrendatario mercantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar incluido em suas atividades e seja detentora 
de autorizacao em vigor.' 

3 Redacao original do caput do art. 3.°: 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorizacao do argao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definida pela Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte coletivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
argao executor de transite do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atual redacao restou determinada pe1a Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso I do art. 3.°: 

I - motorista profissional autcnomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regu1amento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
I - profissional aut6nomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissional aut6nomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso IT do art. 3,°: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar inc1uido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
II - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
IT - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em suas atividades. 
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Art. 4° A autorizaeao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos termos que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
 
DODF DE 29.12.1998
 

Altera a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

(oo.) 
Art. 2° Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 
prestacao de servieos especiais nos periodos de recesso, f6rias 
escolares, nos [mais de semana ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgao competente do poder publico. 
Paragrafo umco. Na hipotese de 0 servieo especial ser rea1izado nos 
[mais de semana ou em dias feriados sem a autorizacao especifica 
referida no caput, esta sera validada no primeiro dia util apos a 
prestacao do servico. 

Art. 3° Sera rea1izado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizacOes somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo orgao competente do 
poder publico, em conjunto com a entidade de c1asser~resentativa da 
categoria dos prestadores de servieo de transporte coletivo de 
escolares. 
Paragrafo unico. Serao mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicaciio desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica permitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de . 
transporte escolar; em conformidade com a legislacao vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000
 
DODF DE 12.07.2000
 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares do Distrito Federal e da 
outras providencias''. 

(...) 
Art. 2° - Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei 
na prestacao de servieos especiais nos periodos de recesso, nas f6rias 
escolares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autorizacao espedfica do orgao competente do poder publico. 6 

(...) 

6 Essedispositivo restou tacitamente revogado pelo art. 2.°da Lei 2.819 de 2001 igualmente transcrito. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
nO 2.125, de 12 denovembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.11.2001 

Altera a Lei n" 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pela Lei n° 2.564, de 07 de 
julho de 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
Federal. 

c·· .)
Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizacoes somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pel0 DETRAN-DF e 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico, Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
coletivo de escolares. 

Art. 4° Constatada pel0 Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizac5es para prestacao do servico de transporte 
coletivo de escolares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico, as operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autorizacao, deverao transformar-se em pessoa juridica. 

Coo.) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia da autorizacao para 
prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 
o autorizado tenha no minimo urn ano como transportador no 
STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera pleitear nova autorizacao no periodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou inva1idez do prestador de servico de 
transporte co1etivo a transferencia da autorizaclio para seus 
sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Altera a Lei n° 2.746, de 20 de julho de 2001. 
C·· .) 
Art. 2° sera realizado recadastramento dos perrnissionarios de que 
trata esta Lei, e novas pennissoes somente serao concedidas mediante 
concorrencia publica, ap6s constatacao de dernanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pe10 DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pela categoria. 
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Art. 3° Mediante solicitacao formal do permissionarios, seriio 
mantidas, as permissoes e/on registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da publicaciio desta Lei, renovadas 
aquelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no refendo 
periodo. 
§ 1°A partir da publicacao desta Lei cada permissionario teni direito a 
cadastrar no sistema apenas um Unico veiculo de transporte escolar, a 
excecao do contido no panigrafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei, cujos 
permission8.riosterao preservados os direitos adguiridos. 
§ 2° 0 permission8.rio possuidor de dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data da publicacao desta Lei, fica 
impedido de participar de novas concorrencias publicas para a mesma 
fmalidade, ressalvada a hipotese de inexistencia de interessados, 
caso,em que sera perrnitida sua participacao nas mesrnas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissoes para explorar 0 

Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE, as 
autorizacoes de que trata a Lei n° 2.819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que dispos 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram por modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

service de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de servico publico fosse, bern como par contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn servico dessa natureza, 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hip6tese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado por invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, eprivativa, 
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Confira-se, a proposito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. ACAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO -ou 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 10 DA LEI N° 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROIBIDA A COBRANCA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA 
UTILIZA<;AO DE ESTACIONAMENTO. DE VEfcULOS EM 
.AREAS PERTENCENTES A INSTITUICOES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUBLICAS au 
PARTICULARES." ALEGACAO DE QUE SUA INCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLA<;AO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
I, 50, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITill<;AO FEDERAL. 
QUESTAO PRELllviINAR SUSCITADA PELA cAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABllviENTO DA ADI, POR TER CARA.TER MUNICIPAL A 
LEI EM QUESTAO; b) DE ILEGITllviIDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CA1JTELAR (ART. 170, § 1D, DO R.I.S.T.F.). 
1. Niio procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegaeao de ter 0 ato normativo impugnado natureza de direito 
municipal. Argiii9ao identica ja foi repelida pOT esta Corte, na 
ADIM:C n" 10472-2, e na qual se impugnava 0 art. 10 da Lei Distrital n° 
1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
i1egitirnidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgao, de que emanou 0 ate normativo impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da ADJ., nos termos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a AD.I. tern 
plausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. legis1ar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedenterio mesmo sentido: 
ADIM:C n 1A72-DF. 6. Caute1ardeferida. Decisao unanime. 
(STF, ADIMC 2A481DF, Rei. Min. Sydney Sanches, D122/3/2002, 
sem enfase no original). . 

Logo, a hipotese permite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da Invasao decompetencia da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao cia Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao legislar sobre "transite e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio defmidor da reparticao das competencies na 
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Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bern explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federativo, por meio de uma reparticao de competencies 
que se fundamenta na tecnica da enumeraciio dos poderes da Uniiio 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.0) e poderes definidos indicativamente para os Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico), areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelas da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe a 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de- competencia legislativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis "(sem enfases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especialmente destinados acondueao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizaclio 
emitida pelo orglio ou entidade executivos de transite dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

1- registro como veiculo de passageiros; 
II _- inspecao semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigatorios e de seguranca; 
ill - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centimetros de largura, 11 meia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 dfstico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lantemas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em mimero igual alotacao; 

D,!;,......:...... O..f ..... fA 
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VII - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos 
pelo CONTRAN.: 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencies previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicos, 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacao para que 

o particular realize 0 transporte escolar. A distincao do servico de transporte 

escolar em face da prestacao de service publico, como 6 0 transporte coletivo, 6 

evidente. 

Autorizaeao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 uso privativo de bern publico, ou o. desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao 6 substancial. Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, por 

meio do qual a Administracao Publica faculta ao particular a execucao de servico 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. 0 objeto da permissao, 

portanto, "6 a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de service publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A legisla~ao distrital,. em nitida hipotese de invasao de 

competencia da Uniao, deu ao servico de transporte escolar a caracteristica 

de servieo publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transite, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua forma e condicoes. 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi firme 

em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: AG:AO DIRETA DE lNCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exc1usiva da Uniao 1egislar sobre transite e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico). 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado par motocicletas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemplado no C6digo Nacional de Transite. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao apos estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saude publica. Ayao direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. Rei Min. Mauricio Correa. DJ 7/2/2003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencentea Uniao, Desse modo, a toda evidencia as normas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 
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III. Da vlolacao ao principio llcltatorlo 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services publicos s6 pode 

ser concedida por meio de procedimento licitat6rio. A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de servico publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de licitacao", de modo a nao admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitat6rio. 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao da prestacao de servicos publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", define permissao de servico 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de Iicitaeao, 

inclusive quanta a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, par 

exemplo, 0 que afrrmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissfies, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 
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poderao realizar servico de transporte escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportador do STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a urna, porque 0 servico de transporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, por hip6tese, que possa tal servico ser prestado como se fosse 

coletivo e, por conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a fim de que a concessao de permissoes se 

desse apenas por meio de Iicitacao, 

A hipotese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da a<;ao direta de inconstitucionalidade, seja formulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passo que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de transito, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pe1a 
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legislacao federal. Mais ainda, a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia urn "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn servico que nao possui carater publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo 170, § 3.° do Regimento Intemo do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de conveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-l/RS 

(DJU 27.05.1994), textualmente: 

( ...) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
por razdes de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordemjuridico-adrninistrativa local. 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa ontologica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 145/775 e 154/779), 

na medida em que age 0 orgao incurnbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo". Tal escolio 

vern sendo mantido, a teor do que se observa na decisao adiante transcrita: 

A<;ao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo unico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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- Nao M duvida de que ha relevancia juridica nas questoes de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados das normas federais sobre 0 processo legislativo nela 
estabelecido, bern como se 0 preceito do § 7° do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica it Lei Organica 
da Policia Civil Estadual. 
- Dada a relevancia juridica dessas questdes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossiveI, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterlo da conveniencia, em Iugar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor ha anos. Pedido de 
liminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
acao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(SIT, ADIMC 231400, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, cf. ADIMC 1087/RJ, ReI. Min. 
Moreira Alves,DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte escolar. 

v. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as razoes expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de acao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distritaI2.819~ de 2001, e dos arts. 2.°,3.° e 4.° da Lei distrita1 

2.994, de 2002, a fim de que a desconformidade com 0 texto constituciona1 

exp1icitada seja dec1aradapelo Colendo Supremo Tribunal FederaL 

Brasilia/DF, 8 dejunho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxherger ROGERIO SCHIETTI 
Promotor de Justica Procurador-Gera1 de Justica do Distrito 

Assessor do PGJ Federal e Territ6rios 
MPDFT 

P.&o-in~l.4r1plLl. 
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LEI NO 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002
 
DODF 27.06.2002
 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 de julho de 
2001. 

Fac;o saber que a camara Legislativa do Distrito Federal aprovou, 0 Governador do Distrito Federal, nos 
termos do § 30 do art. 74 da Lei Organica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 60do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 10 Os artlqos 10 e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
reda<;ao: 

"Art. 10 Fica permitida a colocecao de cortinas, palnels e peliculas nos vidros dos veiculos do Service de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do servlco de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do C6digo de Transito Brasileiro e 0 disposto na r, ,. 

Resolu<;ao nO 073doCONTRAN - Conselho Nacional deTransite. ' ' ,;;-", 

Art. 20 Fica permitido o.uso de equipamentos de som e de video, desde querespeitados os dispositivos da 
Resolu<;ao do CONTRAI\! - Conselho I\lacional de Transite, nos veiculos que transportem em usuarlos do. 
5ervi<;o deTransporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servi<;o deTransporte Escolar do Distrito 
Federal." 

Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permlsslonarlos de que trata esta Lei, e novas permlssoes 
somente sereo concedidas mediante concorrenda publica, apes constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dais) representantes indicados pela categoria. 

Art. 3° Mediante solicita<;ao formal do perrntsslonarlos, serao mantidas, as permissoes e/ou registros de,; 
veiculos de transporte escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da publica<;ao desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo de venclrnento tenham ocorrido no 
referido perlodo, . 

§ l OA partir da publicac;ao desta Lei cada perrnlsslonaric tera direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unico veiculo de transporte escolar, a excecao do contido no paragrafo segundo deste artigo, e 
ressalvados os casas comprovadamente existentes ate a publicac;ao desta Lei, cujos permlssionarlos terao 
preservados os direitos adquiridos. 

§ 2° 0 perrnlssionario possuidor de dois ou mais veiculos de transporte escolar em operacao na data da 
publicac;ao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrenclas publlcas para a mesma finalidade,;' 
ressalvada a hip6tese de inexistencia de interessados, caso,em que sera permitida sua participa<;ao nas 
mesmas. 
. 

Art. 40 Ficam transformadas em permissOes para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, as eutorizacdes de quetrataa Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. 5° os veiculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem criancas com idade ate 
05 (cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presence de acompanhante respcnsavel 
pela seguranc;a das mesmas. 

Art. 6° - As institui<;oes de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tals • 
como academias, cursos de linguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 service de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por lnterrnedio da contratacao 
de permlsslonarlo do Sistema deTransporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 



.L 

Art. 80 Revogam-se as disposi<;5es em contrerlo.
 

Brasilia, 26 de junho de 2002
 

GIM ARGELLO 

Este texto nliosubstitui 0 publicado na imprensa oficial. 

..~.~ : 
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LEI NO 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002
 
DODF 27.06.2002
 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 de julho de 
2001. 

Fac;o saber que a camara Legislativa do Distrito Federal aprovou, 0 Governador do Distrito Federal, nos 
termos do § 30 do art. 74 da Lei Org€lnica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do DistritoFederal, na forma do § 60 do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 10 Os artlqos 10 e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
redaceo: 

"Art. 1° Fica permitida a coloca~o de cortinas, paineis e pelfculas nos vidros dos vefculos do Servic;o de .. 
Transporte PublicoAlternativo do Dlstrtto Federale do 5ervic;o de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do C6digo de Transito Brasileiro e 0 disposto na 
Resoluc;ao nO 073 do CONTRAN - CDnselho Nacional deTransito. 

Art. 20 Fica permitido 0. usade equipamentos de some de vfdeo, desdeque respeitados os dispositivos da 
Resoluc;ao do CONTRAIIJ - Conselho Nacional de Transito, nos vefculos que transportem em usuaries do
5ervic;o de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servic;o de Transporte Escolar do Distrito 
Federal." 

Art. 20 Sera realizado recadastramento dos perrntsslonarlos de que trata esta Lei, e novas permlssoes . 
somente serao concedidas mediante concorrenda publica, apes constatacso de demanda reprlmlda," 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes indicados pela categoria. 

Art. 3° Mediante solicitac;ao formal do permlsslonercs, serao mantidas, as permiss5es e/ou registros de 
vefculos de transporte escolar, com prazo de validade no perfodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da publicac;ao desta Lei, renovadas aquelas cUjo prazo de vencimento tenham ocorrido no 
referido perfodo. 

§ l OA partir da publica~o desta Lei cada permlsslonerlo tera direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unlco vefculo de transporte escolar, a exc~o do contido no paragrafo segundo deste artigo, e 
ressalvados os casas comprovadamente existentes ate a publicac;ao desta Lei, cujos permlsslonerlos terao 
preservados os direitosadquiridos. .~ ..... 

§ 2° 0 permlsslonarlo possuidor de dois ou rnals vefculos de transporte escolar em opera~o na data da 
publicac;ao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrenclas publlcas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hlpotese de lnexlstenda de interessados, caso,em que sera permitida sua participa~o nas 
mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permlssdes para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, as eutortzacoes de que trata a Lei nO 2.819,de 19 de novembro de 2001. 

Art. 50 os vefculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crianc;as com idade ate 
05 (cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presence de acompanhante responsevel . 
pela seguranc;a das mesmas. 

Art. 60 - As instituic;6es de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais 
como academias, cursos de Ifnguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 servlco de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por tnterrnedlo da contratacso 
de perrnlsslonarlo do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
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Art. 8° Revogam-se as djsposi~es em contrario. 

Brasma, 26de junho de 2002 

GIM ARGELLO 

Este texto naosubstitui 0 publicado naimprensa ofidal. 
"~"-' 
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Procuradoria-Geral de Justiea
 

EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, 

por seu Procurador-Geral de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incisos I e XXIII, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTAf;AO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, par meio de acao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°,4.° e 6.° da Lei distrital2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° 

da Lei distrital 2.994, de 2002, par substanciarem afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida. 
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I. Dos diplomas legais impugnados 

De inicio, cabe exp1icar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte esco1ar". 

Como se salientara mars adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa cia Uniao. 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 24/7/1997; 2.125\ de 12/11/1998; 2.564, de 7/7/2000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 11/6/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico, 0 resultado eurn conjuntode leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte esco1ar no Distrito Federal 

uma conformacao abso1utamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao escolio jurisprudencia1 do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinatorio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as copias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao). Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstituciona1idade se aponta na presente peca. Sao e1es: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA<;O SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E ED SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

1 A Lei 2.125, de 1998, restou integral e expressainente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrogacoes expressas ora com revogacoes implicitas (art. 2.°, § 1.0, da 
Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere arepresentacao, 0 texto da Lei 2.746, de 2001; ein6cuo, pois nlio veicula, em linha de 
principio, qualquer inconstitucionalidade. 
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Art. lOA exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as 
normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do C6digo 
Nacional de Transite e as demais normas estabelecidas pelo poder 
permitente. 
Paragrafo unico, Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados .em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal. 
( ...) 
Art. 30 A prestacao do Servico de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a por autorizacao do 6rgao competente do poder permitente a 
pretendentes enquadrados nas seguintes categorias.' 
I - motorista profissional· autonomo que. satisfaca aos requisitos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bern como seja 
proprietario ou arrendatario mercantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar incluido em suas atividades e seja detentora 
de autorizacao em vigor.5 

3 Redacao original do caput do art. 3.°: 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Esco1ares far-se-a mediante 
autorizacao do argao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao defmida pe1a Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte co1etivo de esco1ares far-se-a por autorizacao do 
6rgao executor de transite do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: . 

4 A atua1redacao restou determinada pe1aLei 2.819 de 2001. . 
Eis a redacao original do inciso I do art. 3.°: 

I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A redacao detenninada pe1aLei 2.125 de 1998: 
I - profissional autonomo que satisfaea aos requisitos estabe1ecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A redacao detenninada pela Lei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissiona1 autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atual redacao restou detenninada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso II do art. 3.°: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar inc1uido em suas atividades. 

A redacao detenninada pe1aLei 2.125 de 1998: 
II - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar inc1uido em suas atividades. 

A redacao detenninada pe1a Lei 2.564 de 2000: 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em suas atividades. . 
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Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos termos que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998 
DODF DE 29.12.1998 

Altera a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Servico de Transporte 
Co1etivo de Escolares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

(...) 
Art. 2° Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 
prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, f6rias 
esco1ares, nos fmais de semana ou em dias· feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgao competente do poder publico. 
Paragrafo Unico. Na hip6tese de 0 servico especial ser realizado nos 
fmais de semana ou em <lias feriados sem a autorizacao especmca 
referida no caput, esta sera validada no primeiro dia uti! apos a 
prestacao do servico. 

Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizacoes somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pelo orgao competente do 
poder publico, em conjunto com a eritidade de classe representativa da 
categoria dos prestadores de servico de transporte co1etivo de 
esco1ares. 
Paragrafo unico. Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicaciio desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica permitida a veiculacao depublicidade nos veiculos de 
transporte escolar, em conformidade com alegislacao vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000 
DODF DE 12.07.2000 

Altera a Lei nO 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Co1etivo de Escolares do Distrito Federal e da 
outras providencias". 

(...) 
Art. 2° - Fica permitida a uti!izacao dos veiculos de que trata esta Lei 
na prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, nas f6rias 
escolares, nos fmais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgao competente do poderpublico.6 

(...) 

6 Esse dispositivo restou tacitamente revogado pelo art. 2.°da Lei 2.819 de 2001 igualmente transcrito. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
n? 2.125, de 12 de novembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.11.2001 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pela Lei n° 2.564, de 07 de 
julho de 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Co1etivo de Esco1ares do Distrito 
Federal. 

(...) 
Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
esco1ares de que trata esta Lei, e novas autorizac6es somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico. Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
co1etivo de esco1ares. 

Art. 4° Constatada pdo Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizacoes para prestacao do servico de transporte 
co1etivo de esco1ares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico. Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autorizacao, deverao transformar-se em pessoa juridica. 

( ...) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia da autorizacao para 
prestaclio do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 
o autorizado tenha no minima um ana como transportador no 
STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera p1eitearnova autorizacao no peciodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do· prestador de servico de 
transporte coletivo a transferencia da autorizaclio para seus 
sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Altera a Lei n" 2.746, de 20 de julho de 2001. 
(...) 
Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permissionanos de que 
trata esta Lei, e novas permiss5es somente serao concedidas mediante 
concorrencia publica, apos constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pe10 DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pe1acategoria. 
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Art. 3° Mediante solicitacao formal do penmsslOnanos, serio 
mantidas, as permissoes e/on registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da pnblicacio desta Lei, renovadas 
aquelas enjo praw de vencimento tenham ocorrido no referido 
periodo. 
§ 1° A partir da publicacao desta Lei cada permissionano tern direito a 
cadastrar no sistema apenas urn Unico veiculo de transporte escolar, a 
excecao do contido no paragrafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei, cujos 
permissiomirios terao preservados os direitos adquiridos. 
§ 2° 0 permissiomlrio possuidor de dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data da publicacao desta Lei, fica 
impedido de participar de novas concorrencias publicas para a mesma 
finalidade, ressalvada a hipotese de inexistencia de interessados, 
caso,em que sera permitida sua participacao nas mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissoes para explorar 0 

Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE, as 
antorizacoes de que trata a Lei n° 2.819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que dispos 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram por modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

servieo de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bern como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn servico dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hipotese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado por invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, e privativa. 
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Confira-se, a proposito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

EMENTA: - DlREITO CONSTITUCIONAL. Ac;AO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO -ou 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI N° 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROIBIDA A COBRANCA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA 
UTILIZA<;AO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A INSTITUIc;OES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E· SUPERIOR, PUBLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGAc;AO DE QUE SUA INCLUS.AO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLA<;.AO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
I, 5°, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUI<;AO FEDERAL. 
QUESTAO PRELIMINAR SUSCITADA PELA cAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO. FEDERAL: a) DE 
DESCABIM:ENTO DA ADI, POR TER CARA.TER MUNICIPAL A 
LEI EM QUEST.AO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDInA CAUTELAR(ART. 170, § 1°, DO RJ.S.T.F.). 
1. Nao procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegacao de ter 0 ato normativo impugnado natureza de direito 
municipal. Argiiicao identica ja foi repe1ida por esta Corte, na 
ADIM:C n° 1.472-2, e na qual se impugnava a art. 1° da Lei Distrital n" 
1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgao, de que emanou a ate normative impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da A.DJ., nos termos dos artigas 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto aa mais, a A.DJ. tern 
plausibilidade juridica, pois nao pade 0 D.F. legislar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedenteno mesmo sentido: 
ADIMC n 1.472-DF. 6. Caute1ar deferida. Decisao unanime. 
(STF, ADIMC 2.448IDF, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 22/3/2002, 
sem enfase no original). 

:. "." .' 

Logo, a hipotese pennite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da lnvasao de cornpetencla da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao legislar sobre "transito e transporte" (art. 21,· inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio defmidor da reparticao das competencias na 
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Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bern explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilfbrio federativo, por meio de uma reparticao de competencias 
que se fundamenta na tecnica da enumeraciio dos poderes da Unido 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.°) e poderes definidos indicativamente para os Municlpios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico) , areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelas da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe a 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de competencia legislativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis (sem enfases no> 

original): 

Art. 136. Os veiculos especialmente destinados aconducao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizacao 
emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de transito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros; 
II - inspecao semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigat6rios e de seguranca; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amare1a, com quarenta 

centimetros de largura, ameia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 distico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lantemas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lantemas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em numero igual alotacao; 
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vn - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos 
pelo CONTRAN.. 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nilo exc1ui a competencia 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de esco1ares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de servico de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicos. 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacao para que 

o particular realize 0 transporte escolar. A distincao do service de transporte 

escolar em face da prestacao de servico publico, como e0 transporte coletivo, e 
evidente. 

Autorizacao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 usa privativo de bern publico, ou 0·· desempenho de 

.atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao it permissao e substanciaL Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, par 

meio do qual a Administracao Publica faculta ao particular a execucao de servico 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. ° objeto da permissao, 

portanto, "e a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de servico publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A legislacdo distrital, em nitida hip6tese de invasao de 

competencla da Uniao, deu ao service de transporte escolar a caracteristica 

de servico publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transito, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua forma e condicoes, 

EMENTA: AC;Ao DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARJNA. LICENCIAMENTO DE 
MOTQCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAo. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exclusiva da Uniao legislar sobre trans ito e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico). 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocic1etas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemplado no C6digo Nacional de Transite. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao apos estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saiide publica. A..yao direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. ReI Min. Mauricio Correa. DJ 7/2/2003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do servico de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aUniao. Desse modo, a toda evidencia as normas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 
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III. Da vlolacao ao princlpio llcltatcrlo 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de servicos publicos so pode 

ser concedida por meio de procedimento licitatorio, A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de service publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de licitacao", de modo a niio admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitatorio. 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao da prestacao de servicos publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", define permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente it pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, par sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais nonnas pertinentes e do edital de Iicitacao, 

inclusive quanta it precariedade e it revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, par 

exemplo, 0 que afrrmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 
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poderao realizar service de transporte escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportador do STeE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitatorio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 service de transporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 
. . 

que se admita, por hipotese, que possa tal servico ser prestado como se fosse 

coletivo e, por conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a tim de que a concessao de permissoes se 

desse apenas por meio de licitacao. 

A hipotese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade . 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da acao direta de inconstitucionalidade, seja formulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passo que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de trans ito, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pela 
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legislacao federal. Mais ainda, a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia urn "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn servico que nao possui carater publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional,atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo 170, § 3.° do Regimento Intemo do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de conveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-1/RS 

(DJU 27.05.1994), textualmente: 

(...) 
Mais do que em face cia configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
por razoes de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordemjuridico-administrativa local. 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afrrmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveni(~ncia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa onto16gica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 145/775 e 154/779), 

na rnedida em que age 0 orgao incurnbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo". Tal esc6lio 

vern sendo rnantido, a teor do que se observa na decisao adiante transcrita: 

Ac;ao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo unico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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- Nao ha diivida de que ha relevancia juridica nas questoes de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados das normas federais sobre 0 processo 1egis1ativo ne1a 
estabelecido, bern como se 0 preceito do § 70 do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organica 
da Policia Civil EstaduaI. 
- Dada a relevancia juridica dessas questdes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossivel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterio da convenlencia, em Iugar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor hi anos. Pedido de 
1iminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
ac;ao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADIMC 231400, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, cf. ADIMC 108700, Rel. Min. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte escolar. 

V. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as raz6es expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de acao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distritaI2.819, de 2001, e dos arts. 2.°,3.° e4.0 da Lei distrital 

2.994, de 2002, a fun de que a desconfonnidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

BrasilialDF, 8 de junho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxberger ROGERIO SCHIETTI 
Promotor de Justica Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Assessor do PGJ Federal e Territories 
MPDFT 
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Oficio n," 9/2006 - ACCIPGJ 
Ref: PIP 08190.019277/06-14 - Sistema de transporte coletivo 
escolar 

Brasilia/DF, 8 de junho de 2006. 

Senhor Deputado, 

Ao 'tempo em que 0 cumprimento, comumco 0 oferecimento de 

representacao ao Procurador-Geral da Republica com vistas ao ajuizamento de 

ayao direta de inconstitucionalidade dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital2.125, _ 

de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 3.°, 4.° e 6.° da Lei 

-distrital 2.819, de 2001, e dos arts. 2.0 
, 3.0 e 4.° da Lei distrital 2.994, de 2002, 

perante 0 Supremo Tribunal Federal. Copia da representacao acompanha 0 

presente oficio. 

Respeitosamente, 

Antonio4t1?kb~ger
 
"- /' Promotor de JUs1!faSUXber~
 

Assessor de Controle de Constitucionalidade do PGJ
 
MPDFT
 

A Sua Excelencia 0 Senhor
 
DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI
 

SAIN Parque Rural. Camara Legislativa do Distrito Federal. Gabinete 19.
 
70.086-900. Brasilia/DF.
 

Procuradoria-Geral de Justica do Distrito Federal e Territories
 
Eixo Monumental, PracaMunicipal, Lote 2, Edifi~io-Sede do lvIPDFT, 9.°Andar, BrasiliaIDF. 70.094-900
 

Tel.: 3343 9500 -Fa."'{ 33439715 -Internet: http://www.mpdft.gov.br
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EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

MINISTERIO POBUCO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DAREPOBLICA 

11111111111011111111111111101 ~I 
1.00.000;00535612006-88 

o MlNIsTERIO PUBliCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, 

por seu Procurador-Geral deJustica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incises I e XXIJl, daLei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37,. inciso II, e 103, inciso VI, da Constimicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTA9AO 

visando a declaraeao de inconstitucionalidade, por meio de a~o direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°, 4.° e 6.° da Lei distrital2.819, de 2001, e dos arts. 2.°,3.° e 4.° 

da Lei distrital2.994, de 2002, por substanciarem afronta aos a;cts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXL e 175~ da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida./~ 
. / 
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I. Dos diplomas legais impugnados 

De inicio, cabe explicar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar". 

Como se salientara mMS adiante, 0 tema "transportee" e de 

competencia privativa da Uniao, 0 Distrito Federal. por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 2417/1997; 2.125\ de 12.iII11998; 2.564, de 7n/2000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 1116/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico. 0 resultado eurn conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte escolar no Distrito Federal 

uma conformaeao absolutamente destoante 40 texto constitucional. 
, 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 
. I . 

revogados atente ao esc6lio jurisprndencial do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinat6rio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as copias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao), Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja mconstitucionalidade se aponta na presente peca Sao eles: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias. . 

o GOVERNADOR DO DISlRlTO FEDERAL, FACOSABERQUE 
A cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

1 A Lei 2.125, de 1998, reston integral e expressamente revogada pela Lei 2.564, de 2000. .As demais lei
 
snoedem-se no tempo, oracom deIroga~ expressas omcom revogacoes implicitas (art. 2.°, § 1.°, (
 
Lei de Introdu~o ao COdigo Civil).
 
2 Noque se refere arepresentacao, 0 texto daLei 2746, de 2001, elnocuo, pois 000 veicula, em linha I
 

principle, qualquer inCOnstituciOnalida~.
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l OAArt. exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as 
nonnas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do C6digo 
Nacional de Transite e as demais nonnas estabelecidas pelo poder 
pennitente. 
Paragrafo unico, Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal 
C.) 
Art. 3° A prestacso do Service de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a por auto~ do orgao competente do poder permitente a 
pretendentes cnquadrndos nas seguintes categoriasr' 
1 • motorista profissional aut&nomn que satisfaea aos requisites 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamcntacao, bern como seja 
propnetano ou arrendatario mereautil de um unico veiculo dcstinado 
ao STCEe, ainda, seja detentor de auto~ em vigor;4 
II - pessoajuridica de dircito privado com sede no DistritoFederalque 
tenha transportc escolar incluido em suas atividades e seja detentora 
de auto~o em vigor,' 

3 Reda~o original do caput do art. 3.°: 
Art. 30 A presta.<;§o do Se.rvi~ de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autoriza~o do argao competente do poder peonitente a pretendentes enquadtados nas seguintes 
eategorias: 

Reda~o definidapela Lei 2.125, de 1997: 
Art. 30 A prestacao do service de transporte coletivo de escolares far-se-a por autoriza~o do 
orgilo executor de 1Ifulsil:o do DistriLo Federal a pretendentes enquadtados nas seguintes 
eategorias: 

- 4 A atual redacao restou detenninada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a reda~o original do in.ciso I do art 3.°: 

I - motorista profissional aut6nomo que satisfilca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietarlo ou arrendatario de urn. Unico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A ~o detenninada pela Lei 2.125 de 1998: 
1 - profissional autOnomo quesatiSfa~ 80S requisitos estabelecidos na regulamenta~desta Lei 
e seja proprietirio ou arrendatUio de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A redac§o determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulameJlta{:ao, e que sejaproprietario ou arrendatariode urn. Unico veiculo destinado ao STCE; 

S A atual reda~o restou determinada peJaLei 2.819 de 200 1. 
Eis a reda~o original do inciso II do art. 3.0 

: 

n - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenba 0 transporte 
eseolar incluido em SIlaS atividades. 

A reda~o determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
IT - pessoa jurldica de direiro privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em SWISatividades. 

A ~o determinada pela Lei 2.564-de 2000: 
n - pessoa jurldica de direito privado com sed.e no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em SU3S r:» 
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Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta. e seis meses, renovavel 
nos termos que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI N' 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998 
DODF DE 29.12.1998 

Altera a Lei n" 1."585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coleti.vo de Escolares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

( ...) 
Art. 2° Fica peIDlitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 
Urest:acao de servicos e§PCCiais nos Ueriodos de recesso. [erias 
escolares. nos finais de semana ou em dias feriados, mediante 
autoriza¢o especifica do 6rpio corrmetente do poder publico. 
Pa.r3grafo iinico. Na bip6tese de 0 serviW emecial ser reaUzado nos 
finais de semana ou em dias feriados sem a autorizacao especifica 
referida no caput esta sera validada no primciro dia iltil apOs a 
prest:a&fu> do servico. 

Art. 3° Sera realjr.ado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei. e novas autorizac5es somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo 6rgjo competente do 
poder publico, em conjunto com a entidade de classe representativa cia 
ca:tegoria dos prestadoTes de servico de transporte coletivo de 
escoIares. 
Paragrafo unico. Serio mantidas as autorizacOes concedidas ate a 
data da publicacio desta Lei aDs prestadores do servi£o de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica.perrnitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de 
transporteescolar. em conformidade com a legis1acao vigente. 

LEI N" 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000 
DODF DE 12.07.2000 

Altera a Lei n? l.S8S~ de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transports 
Coletivo de Esco1ares do Distrito Federal e da 
outras providencias", 

(...) 
Art. 2° - Fica perrnitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta. Lei 
na Prest:acao de serviWS especiais nos periodos de TeresSO, nas f6rias 
escolares. nos :finais de semanas ou em dias feriados. mediante 
autorizayao especffica do 6rgao comperente do parler publico.6 

(':JIh 
6 Esse dispositivo restou tacitamenterevogadopelo art. 2.0 da Lei 2.819 de 2001 igualmentetranscrito. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposi~ em contrario, em especial a Lei 
n" 2.125, de 12 denovembro de 1998. 

LEI N' Z.819, DE 19 DE NOVEMBRODE 2001 
DODF DE 20.11.2001 

Altern a Lei nO 1585, de 24 de julho de 1997. 
com redayao dada pela Lei nO 2.564, de 07 de 
julho de 2000. que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
FederaL 

(... ) 
Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizaCOes somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e 
representantes da categoria 
Paragrafo unico, Serao mantidas as autorizacoes concedidas are a 
data·dapublica.cao desta Lei aDS prestadores do servico de transporte 
coletivQde escolares. 

Art. 4° Constatada. pelc Pader PUblico a existencia de demanda 
r~rimida. novas autorizacOes para. Prestacao do servico de transporte 
coletivo de escoJares podemo ser concedidas no prazo m3.xim.a de 
sessenta dias. 
Paragrafo Unico. Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autoriz.acao, devenio transformar-se em pessoa juridica. 

(... ) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia cia autorizacao para 
prestaeio do servieo de transporte coletivo de escalares, desde que 
a autorizado tenha no minimo um ano como transDartadar no 
STCE. .
 
§ 1°0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autoriza¢o, nRO
 
podeni pleitear nova autor:i.za@o no periodo de cinco anos.
 
§ 2° Em case de morte ou invalidez do prestador de sem£<> de
 
transporte coletivo a transferencia da autorizacao para seus
 
sucessores, mo sendo eKigido 0 pram minimo de que trata 0 caput.
 

LEI N' 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

AheraaLei n° 2.746. de 20 dejulho de 2001. 
(... ) 
Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permissionanos de que 
trata esta Lei, e novas penniss5es somente serna concedidas mediante 
concorrencia publica. apos constatacao de demanda reprimidcb 
mediante estudos efetuados peto DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados peJaeatego~ 
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Art. 3° Mediante solicitacao formal do permissionanos. serao 
mantidas, as ·permissoes elon registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da publicas:i.o desta Lei, renovadas 
aguelascujo prazo de vencimento tenham ocorrido no referido 
periodo. 
§ 1° A partir cIa publica@> desta Lei carla permission3rio fera direito a 
cadastrarno sistema apenas urn. Unico veiculo de transporte escolar, a 
exeeeao do contido no paIitgrafo segundo deste arrigo. e ressalvados 
os casos cornprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei cujos 
pennissionanos terao preservados os direitos adguiridos. 
§ 2° 0 pennissioruirio possuidor de dois au mais veicu10s de 
transporte escolar em opera@o na data da publicacao desta Lei fica 
impedido de participar de novas concorrenciaspublicas para a mesma 
finalidade, ressalvada a hip6tese de inexisteneia de interessados. 
caso,emque sera pennitida sua participac30nag mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissOes para explorar 0 

Sistema de Transporte' ·Coletivo de Escolares - STCE, as 
autorizacoes de que trata a Lei nO 2.819. de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, Iancando suas bases gerais sem afronta ao que dispos 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua eompetencia privativa. No 

entanto, os diplomas que lhe sucederam. acabaram por modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

servleo de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bem como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn service dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hip6tese nio esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado por invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, er:» 
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Confira-se, a proposito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

E:MENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. ACAO DIRETA DE 
INCONSrrruCIONALIDADE DA EXPRESSAO "OU 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI ~ 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESlE TEOR: "FICA 
PROmIDA A COBRANCA, SOB QUALQUER PRErEXTO, PELA 
UTILIZACAO DE ESTACIONAMENTO DE VEicULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A lNSTITUICOES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUBLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGA<;AO DE QUE SUA lNCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLACAO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
r, 5°, XXII, XXIV e LN, DA CONSTIfUICAO FEDERAL. 
QUESTAO PRELIMlNAR SUSCITADA PELA cAMARA 
LEGISLATNA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIMENTO DA AD!, POR TER CARATER MUNICIPAL A 
LEI EM QUESTAO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CAUfELAR (ART. 170, § 1°,DO RI.S.T.F.). 
1. Nio procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alega~io de ter 0 ato normative impugnado natureza de direito 
municipal. Argiii~ identica ja foi repelida por esta Corte, na 
ADIMC n° 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 1°da Lei Distrital n" 
1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Nan collie, igualmente, a ale~ de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a C3mara Distrital, como 
orgao, de que emanou 0 ato normativo impugnado, deve prestar 
info~ no processo da A.DJ., nos tennos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a A.DJ. tem 
plausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. legislar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedente no mesmo sentido: 
ADIMC n 1.472-DF. 6. Cautelar deferida. Decisao unanime, 
(STF, ADIMC 2.448/DF, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 2213/2002, 
sem en£lse no original). 

Logo,· a hipotese permite o . enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da tnvasao de competencla da unlao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao Iegislar sobre "transite e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio definidor da reparticao das competencies ~ 

Poigina 7 de 14 . 



MlNISTERlOPUBUCO DAUNIAO	 .. 

I'	 MINISTERIO PUBUCO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

I 

Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bem explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituiy3o adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federativo, por meio de uma repartieao de competencias 
que se fundamenta na tecnica da enumeracao dos poderes da Uniao 
(arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.0) e poderes definidos indicativamente para os Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de del~o (Art. 
22, paragrafo Unico), areas comuns em que se preveem atu.a¢es 
paralelas ciaUniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competenciapara 
estabelecer polftieas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe a 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curse de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 471). 

o tema Transportes ede competencia legislativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa fun~ao constitucional, editou a Lei 9503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transito Brasileiro - eTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 COdigo de Transite 

Brasileiro assim regulou em' seus arts. 136 e 139, verbis (sem. Mases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especiahnente destinados a condu~ao coletiva 
de eseolares somente poderao circular nas vias com autorizaeao 
emitida pelo 6rgio OU entidade executives de trinsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, pam.tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros; 
II - inspecao semestral para verifica~ dos equipamentos 

obrigatorios e de seguranca; 
ill - pintura de :faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centimetros de Iargura, a meia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carroearia, corn 0 distico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador i.nst.an13neo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em numero igual a lotaf;fi.;A/6 
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vn-outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos 
pelo CONTRAN. 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nan exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencies previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislative, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica m: direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverse dos 

sistemas de transporte coletivos publicos. 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacio para que 

o particular realize a transporte escolar. A' distincao do service de transporte 

escolar em face da presta~ao de service publico, como eo transporte coletivo, e 
eviden.te. 

Autoriza~o administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administraeao 

fa-culm ao particular 0 usa privativo de bem publico, ou 0 desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ate que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos" (Dr' PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao esubstancial. Esta designa 0 ate 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito au oneroso, por 

meio do qual a Administraeao PUblica faculta ao particular a eXeCUy80 de service 

publico ou a utilizaeao privativa de bem publico. 0 objeto da permlssao, 

portanto, "e a execucao de service publico ou a utilizay80 privativa de bem 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de servico publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213~ 
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A legisla~o distrital, em nftida hip6tese de lnvasao de 

competencia da Unlao, den ao service de transporte escolar a caraeterlstlca 

de servi~o pu.blico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transite, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanto ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua-forma e condieces. 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi fume 

em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra; 

EMENTA: ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exclusiva da Uniao legislar sobre transite e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacaoem lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribui~ (CF, artigo 22, incise 
XI, e paragrafo Unico). 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocicletas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha conternplado no Codigo Nacional de Trsnsito, 3. 
Materia originaria e de interesse nacionaI que deve ser regnlada pela 
Uniao apos estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, eonforto e preservacao da saude publica. A~o direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(SlF, ADI 2606/SC. ReI Min. Mauricio Correa. DJ 7/212003). 

Resta evidente, portanto, que a Iegislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aDniio. Desse modo, a.toda evidencia as nonnas distritais 

DaO resistem a urn confronto direto com a Carta constitucion~ 
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III. Da vlolacao ao principia licitatorio 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza. juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services publicos s6 pode 

ser concedida por meio de procedimento licitat6rio. A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de service publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de licitacao", de modo a nao admitir qualquerforma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitat6rio. 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissio da prestaeao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituieao Federal", define permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitayao, da prestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

tennos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licital;io, 

inclusive quanto a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposieoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afirmam os ja transeritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de Iicitaeao que outros particulJ 
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poderao realizar service de transporte escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

. presracao do service de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportador do STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 service de transporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a .se exigir, consoante preve a 

Iegislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, por hip6tese, que possa tal service ser prestado como se fO,sse 

coletivo, e, por conseguinte, publico, tal situacao afrairia 0 regime juridico

administrative de Direito Publico, a fim de que a concessao de permissoes se 

desse apenas por meio de licitacao. 

A hipotese, portanto, tendo em vista a franca inconstitncionalidade 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento <fa. inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da ac;:ao direta de inconstitucionalidade, seja form.ulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passe que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os 6rgaos administrativos de transite, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e p-, 
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legislacao federal. Mais ainda, a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia um "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn. service que nao possui carater publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia aavaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracso a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo 170, § 3.° do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de eonveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-11RS 

rnru 27.05.1994), textualmente: 

(. .. ) 
Mais do que em face da configura,yao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
por razOes de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordem juridico-administrativa local. 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessio da medida cautelar, cuja justificativa ontologica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 145/775 e 154/779), 

na medida em que age 0 orgao incumbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo". Tal esc6lio 

vern sendo mantido, a tear do que se observa na decisao adiante transcrita: 

A~o direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X de 
paragrafo unico do artigo 118 da Constituieao do Estado do Rio de 

Jane~ 
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- Nao ha duvida de que hi relevancia juridica nas questoes de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados <las nonnas federais sobre 0 processo legislative nela 
estabelecido, bern como se 0 preceito do § JO do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organica 
da PoliciaCivilEstadual. 
- Dada a relevincia juridica dessas questdes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossivel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterio da conveniencia, em lugar do periculum in 
mora, para a concessio de medida Iiminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado j a. esteja em vigor hi anos. Ped.ido de 
liminardeferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
a~, a eficacia do incise X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constitui~o do Estado do Rio de Janeiro. 
(SlF, ADIMC 2314/RJ, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, C£ ADIMC 108700, ReI. Min. 
MoreiraAlves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam. do sistema de transporte escolar, 

V. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as razoes expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de as-ao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital 2.125, de 1998, do art 2.° da Lei distrita12.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrital 2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a fim de que a desconformidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

. BrasiliaJDF, 8 de junho de 2006. 

erger ROGERIOSC 
Procurador-Geral de Jus ~a do Distrito 

Federal e Te 6ri.os 
MPDFT 
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S~G Sistema Informatizado de Legisla<;§o da Gestao Administrativa 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997
 
DODF DE 25.07.1997,
 

(VIDE - Decreto f)~ 22.271, de 18 de julho de 2001)
 
(VIDE - l-~lJI~l,J~~_Q~!£lI~noy_~brQ...Qg 19.2.8J
 
(VIDE - Lei l}~-l-=-Eli_9-,-~i.~1~ de novembrq d~ 20Q1.)
 

Disciplina 0 Servi9> de Transporte Coletivo 
de Escolares no Distrito Federal e dil 
outras providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FA<;;O SABER QUE A cAMARA lEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE LEI: 

Art. l OA exRlora~o do servi~o de Transporte Coletivo de Escolares no Distrito Federal - srCE/DF - passa 
a obedecer as normas estabelecidas JX>r esta Lei, aos dispositivos do QSdigo Nadonal de Transito e as 
demais normas estabelecidas pelo poaer permitente.. . 

Paragrafo unico. Para efeitD desta Lei, compreende-se par 5ervi9> de Transporte CoJ~o de Escolares 0 
transporte de estuclantes matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial, complementar, 
desportivo,cultura) ou religiososituados no Distrito Federal. . 

~o 0 D~lfteflte '4ett6~IKBRe de l"raRsperte5 U~Res de Bbtsim Federal Dt4TU ee 6F§ae 
Reffilat:i'fre, eeeHleAader e fisealimfieF de SefViee de TraAs~tte (elawe de Eseelar:es. 

'1Ft. 29 0 Del3aFffiFReR~e e1c TffiAsi~ ee Distfif6 FeeleFaI ORRAN DF 6 B s~aB R6fffletizaeleF, 
eeefEleRaeef e f'iscolizadef de sCl'¥iee BetFaFlSP6Fte cel~ir"6 fie escelar:es. 
(ALTERAOO - .~LIl?_2.125,-de 12 de r)ovemQrQ_de 19~ID 

Art. 2° 0 DepaffaFReRte P1e4:FOpelieAo etc TFaASPOrtes UfbaAos de Distri't:e FCelcFilI mrru DF e0 sF§5e 
R6flTlCltii!aelef, eoeFeicRael6f e fisealiza€lof eta Serwiee de Tf:aRSl3eFte Cel~it!e se Eseolafts. 
(ALTERADO - h~L!l~?5_9~de_07_~jl.Q_g~lOOO) 

Art. 2° 0 Departamento de Transite do Distrito Federal - DETRAN-DF - e 0 6rgao normatizador, 
coordenador e fiscalizador do service de transporte coletivo de escolares 
(AlTERADO - .b~1.no 2.819, de 19.de novembS\L<;1e 2001) 

~o Ii "re3t:aea6 ~e 6etviee de l"raFl5I*'Fle telethre ~e EseelaFes far se.B ff1eE1iaFite .al:lt6fii!afi6e de 
8f!JaB eelft~Ate de I*'EICF 13eftftiteRte a ~FeteR~eAtes Cft~tfafllTJ~es Flas se§ttlAte9 eate§6FIaS: 

Aft. 39 A l3r:estaeae de SCf't'i<;6 de traASl3efl:e coletiv6 ee eseolare:; for 5e a· por at:lteFi~ol;;ae do OF§50 
eEeCl:J:taF de 't:faFlsit:e fie Di:s1:Fit:e Feelcffl! 0 pFeteReeAt:es cRQl:lodfads5 liOS SC§\iiFttes cat:e§erI8S! 
(ALTERAOO - ~~L!l~_~-,125( de 12 de novembro QU998) 

Art. 3° A prestacso do Servic;;o de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a por autortzacao do orgao 
competentc do poder perrnitente a pretendentes enquadrados nas seguintes categorias: 

I fflat:efistia ~refissieRal al:H:BA8If1B fltfe satisfa§a aas feEttfisiffiS e3t:aaeleeieles FIe Fe€:JttlaFAcAt:e €lese lei e 
seja I'lff3priaaFie etl afleR~at:Bfie ~e lfFR ~Riee 't'eietlle ~esijAa8e ae SefVi~ E1e TFaR5~tte CeletiYe Ele 
Eseelare; 

I ~~~~iena! atlteFioffio Ql:le sotisffif;O a09 reEl!::lisiffis cst:al3clecisa~ Fla fc§t:llaFReRffi§as. eCSta Lei e scja 
pref3flettlFIO e!::l OfFCRelattlfie de ere ffes '(deli!SS destifladss 06 seFv i§6 E1e tl'OflSI3SFte esletPt'e ee eseelofcs} 
(AlTERAOO - '=.ei nO 2.J2~_de.12 de novembro de 1998) 

I FflOEoFista PFOHssional Ot:l1:sFlelfl8 Ellie satisfaga aos rcquisites E5taselecidos Ac~a Lei e Ra Slia 
Fegl:l!officAta§ae, C Ellie seja l3F6prietaFie el:J arFCRsasFia e1c ~ffi ~Fliee vefel:lle eest:iliae'e os STCE} 
(ALTERADO - Leln~2_.5124Lde 07 de julho de.2000) 

I - motorista profissional autonorno que satisfaca aos requisites estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulame~ta~ao, bern como seja propnetarto OU arrendatarlo rnercantil de urn unico velculo destinado ao 
STCE e, amda, seja detentor de autortzacao em Vigor; 
(AlTERADO - Lei nO 2..819, de 19 de novembro de 2001) 
H ~es5ea jtffi~ica ~e EliFCit:o J3Fi\'ileio eeFR seEle flO DistFite Fedeffil, fll:lC teRRa s traAS~Fte eseelof iflelt:lfEl6 



effi 51:105 oti.'iElaEles. 

II :p'cssoa jlirfcliea de dircite ppi,.'aeo, co", sede AS Distrite FeElersI, Ellie 1:cRRa s tfJASf30fl:C e5€Ola~ 
iRell:lIB8 Cfl9 sl:Ias ati...iElades. 
(ALTERADO - Lt;LO~ ~J.f.~Lg~_1?J!~L!l.QY£;fYlQro_.c:j~J9-.2tD 

H 13cssoa jl:lFiElica ae direito I3ri'v'oels C6ffi seae AD Oistril:El Feeeral qt:le teRRa 1:rOASl3orte escolor iRCIt:llde 
eRi sues ati'v'i€lades. .
 
(ALTERADO - L~LD.°2_,~~4djc QZg£julh9__dJ~.1Q.QQ)
 

II - pessaa jurfdica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar incluido 
em suas atividades e seja detentora de autorizacao em vigor 
(AL1ERADO - !-:gLlJl?.2.819..d1e_19 Q..~ nQ~~Dlbro gg.lQQJJ 

Art 4° A autoriza~o para presta~o do 5ervi~ de Transporte Coletivode Escolares tera validade de binta 
e seis meses, renovavel nostennos Que dispuser 0 regulamento desta Lei. . 

Art 50 0 Departamento Metropolitanode Transportes Urbanos do Distrito Federal - DMTU- pocera firmar 
mnvenios.com munidpios do Entomo para opera~o do 5ervi(;O de Transporte Coletivo de Escolares entre 
eles e 0 Dlstrito Federal, obedecido 0 que determina esta Lei. . 

Art. 6° VETAOO 

~o Os 'It'eietlles ae F..ef\'~ ae TfaRSfteRe Gelffi,..e ee Eseelares seraB elassifleaEl8Sr eeffl Base Ra 
feta§§SI3Fe'/ista Re eef8f.ieaEl8 ee Fe!jisge, erR: 

Affi 7° Os 'i€:iel:llos as seF"l'i§s €Ie tFaRSj3Srte Eoleti't's €Ie escelares teras a ea[3aeiEfaec ffifRiffif:l Be site 
~f:l55El§eire5 e a EEll30eidaae ffiaxifflEl l3erfflitiaa f'e1e 13eFt€: do '{efEtlle l3ara S traRSf3erte de paSSf:l§CirBS
sefls€lss.
 
(ALTERAOO - !,.ei !J~).125, dtl2-.ge nOY~fJ1...9IQ.ggJ,9~.~)
 

Art. 7° A capacidade de passageiros, os tJpos e as caraeterfsticas dos vekulos que operam 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares obedecerao as especificac.;6es definidas pela legislac;ao de translto. 
{ALTERAOO - Lei n~2,2.64.di~QZ. de julho_de_~Q.Q.Q) . 

I - Classe "A", para veiculos com capacidade minima de oito passaqeiros e maximade dez passaqelros, 

II - Ciasse"8", para vefculoscom capacidade superior a dez passageiros. 

ParaS1rafe itAim. Os 'v'elcl:ilss Be ~l:Ie tratxl esta Lei seFBe IiccFldado5 fle eate§6ria all:l§l:lel de pesssgcil'6s.
 
(INSERIOO - l~j] ~2J2?L.Q~ If-_~_novem b!:.Q.Q~J.9.9.1D
 

§ 1Q as vefculos do Servi<;o de Transporte Coletivo de Escolares terao a capacidade minima de oito 
passageiros e a capacidade maxima permitida peto porte do vefculo para 0 transporte de passageiros
sentados.
 
(INSERIDO - ~Ln~_I,56.i_de_07 de ill.lho...Qj: 20Q.Q)
 

§ 2° Os vekulos de que trata esta lei serao licerrciados na categoria aluguel de passageiros.
 
(INSERIOO - ~ei!lC?1...~6:h de.QZ dejQlho dEL4000)
 

~i:;~==~~==~:::ea~~~~~:=~e,e:=t~~~~~=: ,;#;tlla Eleve~ 
(REVOGADO - ~Loo L!.~5, de 12 de novemnID ~199]) . 

Art. go E l3effilitiEla, a E1t1aIEitler tetfl136, a 9tlB9t:it:t1ieE!B ~es vefctllss caeastraEles ~ra. e 5el¥iee de 
lfaflS~fte Celet:i'.ee de Eseelares!af '1Cletlle de fabFiea;ae ffiais Feeeftte, al3Fe',aas Cffi '(l5t6fla ee m4TU. 
(REVOGADO - J-ei nO_].125c~-L.Q~!J.Q,{~!JJQJo de 19W 

Affi 19. Os 't'efeteJles 8ett'€r:aa eif€tflaF eeffl a rclae§e Elas altlReS eefttFataRtes Eie 5ef't'igo e as FeSI*!et:i't'BS 
eAElereeas, as ElaetfffieAte5 ee veietllo E1e ftefte ebFi~at:eFie e etlt:1'e5 E1eterffliflaElas R6 Fe§ltiOffieMe~e 
tb~a Lei. 

Art. 10. Os ~'efcuI6S ae ~l:le trata esta Lei tlof.egarae C6ffi a SC§tiiRte €IeCl:lfflcAta§iie: 
(AlTERADO - heiJJ~_2,.J25, de_12 de novernbr~Q..e 199~) 

Art. 10. Os vefculos de Que trata esta Lei trafegarao com a seguinte documentacao:
 
(AlTERADO.: Lei nO 2.564L..de 07 de lulho de 2.o0Q)
 
r atlIDrlzas:so 13affi I'Fes!:a9ae se seF;,t<;o de ft"6AS13oFte ealetive de eseelares;
 
(INSERIDO - l-ei_~_ 2.125 t d~J) de novembro de 1998)
 

1 - eutorlzacao para prestaceodo Service de Transporte Coletivo de Escolares;
 
(ALTERADO - h~ nO .2.564, de 07 d.§.iYlbo de.10QQ)
 



II aOCl:JF!'ICFit:OS de '{decIe 8e 13effe sbri§arerio;
 
(INSERIDO - k~i.fl.~).1~_5--, c;1g 1:{_9J~[l9YJ:;rTlbf9. Q~J9-~_a)
 

II - documentos do vefculo de porte obriqatorio: 
~ALTERADO - '=-~LD~).5 Q:h.Jj~07..Qs:jktlttOJ1~_?J)QQ)
 
:tII coffi~fovaRte da ti!tiffia lfi5i:eria;
 
(INSERIDO - '=~L !l~.L.l~~L de l?_g~ QQY~~JT1jJ_r9- Q~ l~~~J
 

III - comprovante da ultima vistoria;
 
(ALTERADO - LeLD.?-l,~Q~Q.~J2I dlUWJ10_(t~_~..QQ.Q)
 

Ptc FCle<;Bo 60S es~lieafltes tFaASj3ertaeos/ ql:lQFi60 se traffir de ativieeee Mfidasse ElevieafficRte 
al:ltl3fizaEia pela iRStitl:1ig30 de cAsiAS. 
(INSERIDO - L~ no.· £Jl.2,.Jte_l~. de-!:!gvem.Qf.9_ de_l~<t.ID 

PI rela§2lo 80S estl:l8ElRtes trElAs"offil6BS, de...i8Eu~eFl~ ABl'T'elo§aao pels mfFU e, effi se tFotaRel:B ae 
oti..'idades e<'!:fa dasse, al:lt:Ofiloea l3e1a iAstitl-:Ii§2lB ae cRsiRo. 
(ALTERADO - 1.eLD.~2.564, de _07j:t~lh~de_)OQQ) 

N - rela~ao dos estudantes transportados, devidamente homologada pelo DErRAN-qF e, em se tratando
 
de atividade extra-dasse, devera ser autorizada pela institui~ao de ensino, obededda a capaodade de
 
passageiros do veiculo.
 
(ALTERADO - L~Jllo_ 2.§.19L_ge 19_de 1}QY-~fIl.bro de2QO 1)
 

Art. 11. as 'Ieie~1e5 eestiRa~es ae 6eF\·iee ee ffaRSpeFte Geleeve ~e E9eelares eeveral:' 5eF 8131'6vaeas Cffi 
viSffiFias reali;:etaets I3Cle DPffi:I eeffi I3Cfiesieisase sef'iRiEia Ret Fe~t1laffteRta~e ele9ta Lei.. . 
(REVOGADO - !:-ei Q.<:>_4-,.l~~_LJ1~J:?_Q~-D.9_~embro dEU9it~) 

Art. 12. A lota~o· prevista no certificado de registro dos veiculos destinados ao servi~o d.e Transporte 
Coletivo de Escolares podera ser aumentada em ate 50% (dnquenta par eento), mediante projeto 
aprovado pelo Departamento de Transito do Distrito Federal - DETRAN/DF, observados os criterios de 
seguran~ e a idade dos alunos, desde que todos possam estar sentados e desdeque os velculos sejam 
dotados de cinto de seguranca individual. ' 

Paragrafo unko, Eex:pressamente proibido 0 transports em pe. 
Art. 13. Os autorizados deverao obrigatoriamente firmar contrato de prestacao de servtco com os pais ou 
responsevels dos escolares ou com os contratantes. 

1J't: H. 0 e,fi=U, ettI eeAjIfRt:e eaRl e DE'FRPuWDF, Efe:veP'i:i iRsieeF e siAalilaF, Ras l3Fel:iffiielaBes eas 
eseelas, Ieeais ~I~sir;es Beeffifxt~tfe e se9CA'l~Rttie aes ah:tRes. 

Alt. 1q. 0 DETRAN siFlaIi~ra Iseais I'FcfeFeReiai~ "ara CffiBaFqtfe e elescffisaFql:lC aEls eh::lA85, Flas
 
pfe~iffiiela8:C5 aas cseelas, daRes I3Fisridadc "Bfa 05 vefcl::Ilss e5celaFCS.
 
(ALTERADO - h~n.?-. 2.1?5, de 1_f-.Qe nov~rn!;>ro de 1998)
 

A':t. ]:4. As.A8:ffiiRistf8geCS RcgisRais, 86eeceiee 0 eispElste Re Lei flO 1.394, de <i de R'Iaft;8 ele 1997, 
eFI8FQO ISEals 
f3~fefleiais ~Qfa cFt;lsafEj!:le e elcseffi~Fq!:le 805 ah~.flB5c R~S ~FO*iffiielB8.es Bas ese_~lq5, 'i!cla~Ele. ~cla 
pnonsaelc "BFa 65 't'elc!:lles csEolaFCS, apos I'T'BRifesseBs 80S BF§aBs eceelitl't'O e rede,\..laflB e1e trBRSlto de 
DistFite FceleFaI. 
(ALTERADO - h~.LD°_;?.sQ.4/ de 07 d~Lho de 200Q) 

Art. 14. 0 DETRAN-DF1 em conjunto com as adminlstracdes regionais, crlara e smatlzara os locals, para 
embarque e desembarque dos alunos nas proxirnldades das escolas, zelando prioritariamente para os 
veiculos escolares. 

• (ALTERADO - l~t.f1° _2.8J£....de 19 de !JQY~I!Jpro.Qe 2001) 

Paragrafo unico. 0 DETRAN-DF sinalizara os locais preferenciais para embarque e desembarque dos 
alunos, conforme 0 dsposto no caput. 
(INSERIDO - Lej.n~.£,5§.1Lde 07 gg ju/hQ~20QID 

Art. 15. 0 Conselho de Transporte Publico Coletivo da Secretaria de Transportes inclui urn representante
dos exploradores do servico de Transports Coletivo de Esoolares. 

Art. 16. Os auturizad9S9u os motoristas de vefculo do Servi~ de Transparte Qlletivo de Esco~res devem 
ser <:adastrados _no orp~o ro~nte do poder pennitente, ao qual fomecerao dados pessoae e outros 
relativos ao servicoex'9ldos 0 regulamento desta lei. • 
§ 1

0 q condutor de vekulo 0 ServiCO ECTransporte Coletivo de EsOlIaJ"!3 devera ser aprovado em curso 
especifico nos termos da regulamenta930 do Conselho Nacional de Transito. . 
§ 2° 0 previsto no paragrafo anterior podera ser substitufdo par licenta provisOria ate a conclusao do 



curso. 

Art. 17. Somente poderao exotorar a servi~o de Transporte eoletivo de Esmlares pretendentes que 
comprovem estar com suasobrigagies tributarias com 0 Distrito Federal regularizadas. 

Art. 18. Excetuados as Casas previstos nesta lei,. compete ao DMTU, em parceria com a DEffiAN/DF, 
fiscalizar a integral execu~o dest:a lei e de seuregulamento. 

Art. 19. fts infra¢es aos preceitos desta lei, de seu regulamentD e do cOdigo disciplinar sujeitarao 0 
infrator as seguintes sancoes, graduadas em conformidade com a gravidade: 
1- advert:&lcia; 
n - multa;
 
ill - apreensso do veiCulo;
 
W - suspenseo 00 cassacao do registro do condutor ou da autoriza<;ao.
 

~ 20. As autua~ por infra95es previ5tas nest:a lei,. no seu regulapentD e no ~6digo discipl.inar ~rao
 
]ulgadas pela autoridade competente do poder permitente para aplica~o das penalidades neles lnscrttas,
 
(AlTERADO - hE;Ln.~~!25, d~.14 d~J]QY~ml!LQ..!!.~J~.2ID
 

Art. 21. VETAOO 

Paragrafo unico. a recurso sera julgado em cada instanda no prazo de sessenta dias. 

AFt. 22. A Jl:lFlta ,c"sffiiRis{:Fati'ta se ReCI:lFS8S se IAfracee5 SeFa C6fflpOSEa Be ciREe lTleffil::H'es: 
(AlTERADO - h~Ln?_2.12.5,.Jt~Jl. de nQyelTlbrQ.Qti99ID . 

AFt. 22. A Jt:lFlta A6ffliRis1:lati',a se R£Ct:lFSS5 Be IRffa§Bes sefa €8ffl190Sta Ele scte ffieffll9Fes: 
(AlTERADO - L~.B~2-,-564,-i1~QLQ~ julhQ d~. 200Q) . 

Art. 22. AJunta Administrativa de Recursos de Infra<.;oes, de que trata esta Lei, sera composta por cinco 
membros: . 
{AlTERAOO - h~i nO_2.819.....J;1.s~19__de novefTlbrQ de 2.001} 

I e ~resiBeFlt:e, iFlaieaae f3ele 5eeretafie e1e TfaRS~ttes} 

I l::lffi ffiEffi5f8, liB €it:talielsde ele }3fcsiaeli1:e, iRsiea8e l3e1e Seef'eMFis e!e Se§\::IF6Flg:a P~Blica; 
{ALTERADO - Lel.n:>_?125L de_12de QQ.yernbro <1e_199ID 

I t:lffi R'IeffibFS, na ql::laliElade ae l3FC5iEleA1:e, indicado pels SecFeeaFio Be1=FaASI30 R:e5; 
(ALTERADO - ~eiJl?..l_.s64r.JL~ 07 de jul.ho de 20aO) 

I - urn membro na qualidade de presidente, indicado pelo secretano de Sequranca Publica do Distrito
 
Federal";
 
(AlTERADO - L~i nO 2.819, de 19 de novembro de 2001) . .
 
II tlfA Fe13f€SeFitaAte e1e Def'attafftCAte t4ee-o~litafie de TfaRSf361'te3 Uf6aAeS aa DlstFite Feeleral;
 

II liffi FC13reSeAtante B6 DETRM4;
 
(AlTERADO - Lei n~.L).25, de 12 de novemb.[Q_de199f1)
 

II Uffi FCI3FcsenffiFl£e 88 mrru;
 
(ALTERADO - ~lD.?_l,}i~'h.de.Ql de..llilhQJ~~_20QQ)
 

II - urn representante do DETRAN-DF";
 
(ALTERADO - heLIJ~2.,-819.L de 19 de n.Q'yemblQ.J1~_2001)
 

III t1Fl'1 fel9reseffiaAte des I9re:staBefeS de 5ePii~e de TFaAS13eFte Gereti\,e ele [searafeS, iFielieaele 13ela
 
eABsoele Fef'FE:5eRt:aB't'a as 6a~efio;
 

III Uffi FepreseFltaRt:e 80S 13FestasOFes at:tteR6ffi6s de seF¥i~ ele tFaRS13SI~ esle1:i"'s ele eseelares iRsiesEle
 
13cla eFltisBse siFlBieal ele ffiaisF eE13F€SSae so EB1:e§eFie;
 
(ALTERADO - h§L!1~2.125, de 12 de nov:ernl2!.QJie..J.998)
 

!II. Uffi Fe}3FC5eFltaAte des 13Fes1:Bse!'e9 Ol:lteFlsffies S8 SeFVig:e Be lfaR513eFte Cele1:i..,o de Ese8Iare9,
 
IAeheaao l3elB cfltieaae siFlsieal se ffiaier a<pressae aa Eatc§6ria;
 
(ALTERAOO -l-ei nO L564.L.l1e 07 de julho de 200Q)
 

III - urn representante dos prestadores autonornos de service de transporte coletivo de esealares"; 
AlTERAOO - Lei nO 2.~19.' de 19 de novemgr:.o de 20ql) .. 

tv l:Iffi FCf':lFCSCRtaAte Bas 13esssas jl1Ffeicas I3FC5'taSBFQS GSS seF't'igss €Ie Ellie trata est6 lei; 



(AlTERADO - ~~.i,n~.L 125,_de-1lJ!.e.J!9-yemQ[QJ:l~J:9-2~J 

N Uffi FCf3Fe5CfltOAte 60S !=lC5Sees jUfidicas pfcsffidoras des servi§es cle €lue traffi este Lei~ 
(AlTERADO - ~eiJlt?l.s64-, de 07 de julho de ,WOO) 

N - urn representante das pessoas juridicas prestadoras do service de transporte coletivo de escolares"; 
(AlTERAOO - Lei nO 2.819, de 19 de novembrode 2001) .' 
'l tim f~feseMaf\t:e Bas eseoles r:>artiettlafe9, ifleieaB6 ~e1e 6iR~ieate 60S EJtaeeleelffieffi:es Pafl::letilafeS 
BeeRSiA8 eo Di~ FeecFaI 61~IEPE/DF. 

V Uffi fel3FescflffiRtc BOS ustlafios eo tfflRspoFl£ €Scelaf 
(AlTERAOO - b§'-'l~ 2.12?J. de~2 de novembro de_J..9.-91U 

V Uffi fe~FeseA53REe dos USl:l8fies ee tFaAs!'eFl£ eseelaf; 
(ALTERADO - LeLn02.!~64, de 07 d~julho_Q~WOQ) 

V - m representaste dos usuaries do servlco de transports coletivo de escolares 
(ALTERADO- ll;j.Jlo 2.81~de 19 de nov~mbro dtlQQD 

VI - urn representante do Departamento de Transito do Distrito Federal; 
(INSERIDO - Le!.Jl~2,?6~e07 de julh_Q..<;le 2.00.QJ 

VII - urn representante da 5ecretaria de Educa~o. 
(INSERIDO - ~Lr)~-.L~_~_ de 07 de Mb..Q.de 2000) 

Art. 23. OS exploradores que atuam no 5erviCO de TransporteColetivo de Escolares deverao adequar-se 
as disposic5es desta Lei no prazo de noventa dias de sua regulamenta~o.. . . . 

Art 24. A8s l3Fe9tad8fleS de sePi'iee fltle at:I:Iaffi Ret SePtieEt fie TI'8M~Jte Celee'ie E1e Egeelar:es aElata da 
f3t1elieaeae destn Lei fiea ~ttleEia B ~ffR6 de tffis BRes ~.~ ~~~~~ ~I~~ "~"_; ~ ~: :::
I*tRt as veie~IEts de Qasse "'8 se aee~tlafeffl Bas Pe~~is~s~ 8;~~; ;.;.tteSti;r;;;;; .
 
AS Pe~!:IlaffieAtaeae Eiesta Lei.
 
(REVOGADO - 1-ei nO 2.125, de 12de novembro de 199&)
 

Art. 25. 0 PoderExecutivo,no prazode noventa dias, expedirci 0 regulamento eo cOdigo disdplinar. 

Paragrafo llllico. Fica garantida a participa9io de dois representantes dos transportadores escolares, 
indicadospelo sindicato da dasse, na regulamenta9io desta Lei. 

Art. 26. EsI:a Leientra em vigor na data de sua publica~O. 

Art. 27. Revogam-se as disposi<jies em contrano. 
Brasilia, 24 dejulho de 1997 

1090 da RepUblica e 38° de Brasma 
CRIsrOVAM BUARQUE 

Este texto nilo substitui 0 publicado na imprensa oficial. 



s~ Sistema Informatizado de Legisla~o da Gestao Administrativa 

LEI NO 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
 
DODF DE29.12.1998
 

(REVOGADA - Lei nO 2.564, de 07 d6ulho de 2000)
 

A1tera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 
1997, que "disciplina 0 Servit:o de 
Transporte Coletivo de' Escolares no 
Disbito Federal e da outras providendas". 

A Presidente da camara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 60 do art. 74 da Lei 
Organica do Distrito Federal, a seguinte Lei Complementar, oriunda de Projeto vetado pelo Govemador do 
Distrito Federale mantido pela camara Legislativa do Distrito Federal: 

Art. l OA Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, passa a vigorar com as altera~5es introduzidas par est:a 
Lei: 

I - 0 art. 2° passa a vigorarcoma seguinteraja~o: 

"Art 2° 0 Departamento de Transito do Distrito Federal - DETRAN-DF - e 0 orgao normatizador, 
coordenador e fiscalizador do servi\;O de transporte coletivo de escolares,": 

IT - 0 art. 3° passa a vigorarcom a seguintereda~o: 

"Art 3° A presta~o do servlco de transports coletivo de escolares far-se-a por autoriza~ do orgao 
executor de trallsito do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes categorias: 

"I - profissional aut6nomo que sat:isfa~ aos requisitos est:abelecidos na regulamentatao desta Lei e seja 
Propriet3rio au arrendamriode are tres vei'culos destinados ao servi{;O de transporte coletivo de escolares; 

"II - pessoa juridica de direito privado, comsede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte escolar 
incluido em suasatividades."; 

ill - 0 art. 7° fica alteradocomosegue: 

a) 0 caput passa a vigorar com a seguinte reda~o: 

"Art 7° Os velculos do servito de transporte coletivo de escolares terao acapacidade mInima de oitxl 
passageiros e a capacidade maxima pennitida pelo porte do veiculo para a transporte de passaqelros 
sentados."; 

b) fica acrescido de paragrafo unico, Que passa a vigorar-rom a seguinte redat:ao: 

"Paragrafo unico. Os veiculos de que trata esta Lei serao licenciados na categoria alugue! d 
passageiros. "; 

IV - 0 art. 10 passa a vigorar rom aseguinte redatao: 

"Art 10. Os vefculos de que trata esta Lei trafegarao com a seguintedocumentacao: 

"I - aut:oriza~o para prestatao do servi9> de transporte coletivo de escolares; 



"II - documentos do vefculo de porteobrigatOrio;
 

"III - comprovante da ultima vistoria;
 

....IV - reJac;ao dos estudantes transportados, Quando se tratar de atividade extraclasse devidamente
 
autorizada pela instituic;ao deensino.n; .
 

v - 0 art. 14 oessa a vigorar corn a seguinte redatao:
 

"Art. 14. 0 DerRAN sinalizara Iocais preferenciais para embarque e desembarque dos alunos, nas
 
proximidades das escolas, dando prioridade para os velculos escolares.n;
 

VI - 0 art. 22 passa a vigorar com a seguinte redatao:
 

"Art. 22. A Junta Administrativa de Recursos de Infra~ sera composta decinco membros:
 

....1 - um membro, na qualidade de presidente, indicado pelo secretario de Seguran~ Publica;
 

"II - urn representante do DETRAN;
 

"ill - urn representante dos prestadores autonomos do servlco de transporte coletivo de escolares
 
indicado pelaentidade sindical demaiorexpressao da categoria;
 

"IV - urn representante daspessoas juridicas prestadoras dos servkos de quetrata esta Lei;
 

"V- urn representante dos usuinios do transporteesmlar".
 

Art 2° Fica perrnmda a utilizac;ao dosvefculos de que trata esta lei na prestac;ao de servkos especiais nos
 
pedooos de recesso, ferias escolares, nos finais de semana ou em dias feriados, mediante autoriza~o 
espedfica do orgao competente do poderpublioo. 

Paragrafo unico. Na hipOrese de 0 servko especial ser realizado nosfinais de semana ou em dias feriados 
sem a autorizacao especffca referida no caput, esta sera validada no primeiro dia Util ap6s a presl:ac;ao do 
servi~. 

Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dostransportadores escolares de Que trata esta Lei, e novas 
autorizae6es somente serao concedidas mediante estudos efetuados pelo 6rgao competente do poder 
ptiblioo, em conjunto com a entidade de dasse representativa da categoria dos prestadores de serv~ de 
transporte ooletivode escolares. 

Paragrafo iinkn, Serno mantidas as autoriza<;Oes concedidas are a data da publicatao desta Lei aos 
prestadores do servko de transporte coletivode escolares. 

Art 40 Fica pennitida a veiculac;ao de publicidade nos veiculos de transporte escolar, em conformidade 
com a legisla~o vigente. 

Art 5G Os prestadores do servi<;o de transporte coletivo de esrolares procederao as adequa<;5es ao 
disposto nesta Lei no prazo de centoe vinte dias contados da regulamenta~o. 

Art 6° Esta Lei entre em vigor na data de sua publica~o. 

Art. 70 Revogam-se as disposiCi5es em contrario, especialmente os arts. 80, 90, 11 e 24 da Lei nO 1.585 
de 24 de julho de 1997. 

Brasilia, 17 de novembro de 1998 



LUOA CARVALHO 

Estetexto nao substitui 0 publica do na imprensa ofldal, 



_s~ Sistema Informatizado de Legisla<;ao da Gestao Administrativa 

LEI NO 2.564, DE 07 DE JULHO DE2000
 
DODF DE12.07.2000
 

Altera a Lei~ 1.585, de 24 de julho de 
1997, que "disciplina 0 servico de 
Transporte Coletivo de Escolares do 
Distrito Federal e da outras providenCias". 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACQ SABER QUE A cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE LEI:
 

Art. 1° - A Lei nO 1.582, de 24 de julho de 1997, passa a vigorar com as aJtera{;6es introduzidas par esta
 
Lei:
 

I - 0 art. 2° passa a vigorar com a seguinteredacao: 

ffArt. 2° - a Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal- DMTU-DF e0 Orgao
 
nonnatizador, coerdenador e fiscalizador do 5ervi(;O deTransporte Cofetivode Escolares."
 

II - 0 art. 3° passa a vigorarcom a seguinte reda~o:
 

"Art. 3° - A presta~o do Servi9> de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a por autoriza~o do orgao
 
.competentedo poderpennitentea pretendentes enquadrados nasseguintes categorias: 

I - motorista profissionaf aut6nomo que satisfac:a aos requisitos estabefecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e Que seja Proprtetario OU arrendatario de um unico vekulo destinado ao srCE; 

IT - pessoa jurldica de direito privado com sede no Distrito Federal Que tenha transporte escoJar induido 
emsuas atividades."
 

III - 0 art. 7° fica alterado como segue:
 

"Art. ']0 - A capacidade de passageiros, os npos e as ca.racteristicas·dos veiculos Que operam 0 Servi(;O de
 
Transporte CoIetiVo de EscoJares obeoecerao as especifJCa~ definidas pela Jegislacao detransito. 

§ 10 
- Os vefculos do 5ervic;;o de Transporte Colwvo de Escolares terao a capacidade mInima de 000 

passageiros e a capacidade maxima permitida pelo porte do veiculo para 0 transports de passageiros 
sentados. 

§ 2°' - Os veiculos de Que trata esta lei serao licenciados na categoria aluguel de passageiros." 

N - 0 art. 10 pessaa vigorar rom a seguinte reda~o: 

"Art. 10 - Os veiculos de Que trata esta Lei trafegarao com a seguinte docurnenta~o: 

I - autorizacao para presta~o do Serv~o deTranspcrte Coletivode Escolares; 

II - documentos do veiculo de porte obrigatorio; 

III - comprovante cia ultima vistoria; 

IV - relacao dos estudantes transportados, devidamente homologada pelo DMTIJ e, em se tratando ( 
atividades. extra-classe, autorizada pela instituicaode ensino.H 



v-0 art. 14 passa a vigorar com a seguinte reda~o: 

"Art. 14 - /Is Administra~ Regionais, obedecido 0 disposto na Lei n° 1.394, de 4'de marco de 1997, 
criarao locais preferenciais para embarque e desembarque dos alunos, nas proximidades das escolas, 
zelando peIa prioridade para os veiculos escolares, apos manifest:a~o dos orgaos executivo e rodoviario 
de transitu do Distrito Federal. 

Paragrafo unico. 0 DElRAN-DF sinalizara os locals preferenciais para embarque e desembarque dos 
alunos, confonne 0 dsposto no caput." 

VI - 0 art. 22 passa a vigorarrom a seguinte reda9io:
 

"Art. 22 - A Junta Administrativa de Recursos de Infra~ sera composta de sete rnembros:
 

I - urn membra, naqualidade de presidente, indicado pelosecretario de Transportes;
 

n - urn representante do DMTU;
 

ill - um representante dos prestadores auoonomos do 5ervi{;O de Transporte Coret:ivo de Escolares,
 
inditado pela entidade sindical de maior expressao da categoria; 

TV - urn representante daspessoas juooicas prestadoras dos servi{;OS de que trata esta Lei;
 

V - um representante dos usuaros do transporte escolar;
 

VI - urn representante do Departamento deTransitedo Distrito Federal;
 

VII - urn representante da Secretaria de Educa~o."
 

Art. 2° - FIca permitida a utili:zat§o des veiculos de que trata esta lei na pre5ta<;ao de servicos especiais
 
nos perfodos de recesso, nas terias escolares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autDrizao3o especifica do 6rgao competente do poderpublico.
 

Art. 30 - Fica pennitida a veiculac;ao de publiciclade nos vek:ulos de transporte escolar, em conformidade
 
com a legisla9io vigente.
 

Art 4° - Os prestadores do 5ervito de Transporte Coletivo de Escolares procederao as adequa~ ao 
dispostD nesta Leino prazo decento e vinte diasde sua regulamentac;ao. 

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazode trinta dias. . 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data da sua pubrica~o. 

Art. 7° - Revogam-se as disposiCOes em contrano, em especial a Lei n° 2.125, de 12 de novernbro de 
1998. 

Brasma, 07 de julho de 2000
 
1120 da Republica e 41° de BrasRia
 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Este textonao substitui 0 publicado na irnprensa oflCial. 



·s~ Sistema Informatizado de legisla<;ao da Gestao Administrativa 

lEI N° 2.746, DE 20 DEJULHO DE 2001 
OODF DE 27.07.2001 

Disp5e sobre a coloca930 e utiliza930 de 
ecessonos em vefculos do 5ervi9) de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito 
Federal e do servi(;O de transporte escolar 
do Distrito Federal. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;O SABER QUE A cAMARA LEGISlAlIVA 00 DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANOONO A SEGUINTE lEI: 

1ft: 1
9 

Rea ~l'6ieiBa a eeleeaeae Be eettiABs, l36iAeis e l*!Iiet"as fles ViBFe5 des veie~le5 E1e Sel"t'i~e ee 
Tfafl5~Brte PM~liee _fAEitite de eistFite Fe!leFaI e Be sel'Viee Be 8'aAS~rte eseelar de eist:l it:e FeEleFeI. 
(Aftifje fftaffti6e peIa Q1)rapes',ete Efe cQr ... Ptteliede fie DOeFBe 22,18.2881) 

Art.' 10 fica permitida a colocacao de cortinas, paineis e pelfculas nos vidros dos vefculos do Serv~o de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servko de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respetados os dispositivos do art. 111 do C6digo de Transite Brasileiro e 0 disposto na 
Resolu<;ao nO 073do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito. 
CALTERADO - ~ei nO 2.991Jle 11 de jUllbo de 200l] 

Art. 2° FICa proibido 0 uso de equipamentos de som e de video nos veiculos que transportam usuaries do 
Servi9) de Transporte Publico Alternative do DistritD Federal e do servlco de transporte escolar do Distrito 
Federal. 

Art. 2° Fica permitido 0 usa deequlparnentos de sam e de Video, desde que respeitados os dispositivos da 
Reso/u~ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, nos vefculos que transportem em usuaries do 
5ervi<;o de Transporte Publico Alternatlvo do Distrito Federal e do Servlco de Transporte Escolar do Distrito 
Federal. 

CALTERAOO - !-ei nO 2.9~ge 11 dejl.lJlho de 2002) 

Art. 3° Os veiculos de que trata esta lei terse 0 prazo de sessenta dias para se adapter ao disposto no 
artigo prirneiro. . 

Art. 4° 0 Poder Executivo par meio de seu orgao competente fixara, no prazo maximo de sessenta dias, 
as san(;6es a serem aplicadas no caso de descumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 5° Esta Lei entra em Vigor na data de sua publica~o. 

Art. 60 Revogam-se as disposic6es em contrario. 

Brasilia, 20de julho de 2001
 
113° da Republica e 42° de Brasilia
 

JOAQUIM OOMINGOS RORlZ 

Este texto nao substitui 0 publicado na imprensa oficial. 



s~ Sistema Informatizado de Legisla<;§o da Gestiio Administrativa 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001
 
DODF DE 20.11.2001
 

(VIDE- Decreto nO 25.707, de 31 de marc;o de 2005)
 

A1tera a Lei nO 1.585. de 24 de julho de 
1997, com reda~o dada pela Lei nO 

2.564, de 07 de julho de 2000, que 
disciplina 0 5ervico de Transporte Coletivo 
de Escolares do Distrito Federal. 

o GOVERNAOOR DO OISTRITO FEDERAL, FA(,;O Sl\BER QUE A cAMARA LEGISLATlVA. 00 DISTRITO 
FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art 10 Os arts. 2°, 3°, 10, 14 e 22 da Lei nO 1.585, de 24 de julho de 1997, com reda~o dada pela Lei nO 

2.564, de 07 dejulho de 2000, passam a vigorar coma seguinte reda~o: 

"Art 20 0 Departamento de Transito do Distrito Federal - OElRAN-DF - e 0 orgao nonnatizador, 
coordenadore fiscalizador do servig> de transporte coletivo de escolares", 

"Art. 3° 

"I - motorista pmfissional autonomo que satisfa<;a aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regularnenta~o, bern comoseja propl'ietario ou arrendatario mercantil de urn (mica veiculo destinado ao 
STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor"; 

"n - pessoa juridica de direitD privado com sede no Distrito Federal Que tenha transporte escolar induido 
em suas atividades e sejadetentora de autDriza~o em vigor". 

Art. 10 

IV - relac;;ao dosestudantes transportados, devidamente homologada pela OETRAN-:-DF e, em se tratando 
de atividade extra-classe, devera ser autDrizada pela instituitao de ensino, obedecida a capacidade de 
passageiros do veicuJo. . 

"Art 14. 0 DETRAN-DF, ein conjuntD com as aclministra(;ijes regionais, criara e sinalizara os locals, para 
embarque e desembarque dos alunos nas proximidades das escolas, zelando prioritariamente para ~ 
veicuJos escolares. 

"Art 22. A. JuntaAdministrativa de Recursos de Infra~, de que trata esta Lei, sera composta par cino 
membms: 

"I - um membra na qualidade de presidente, indicado peJo secretario de Seguran9t Publica do Distrt 
Federal"; 

"II - urn representante do DElRAN-OF"; 

"III - um representante dos prest:adores autonomos de serviQ) de transportecoletivo deescolares": 

"IV - um representante das pessoas juridicas prestadoras do servi{;O de transports coletivode escolares 

"V - m representaste dos usuanos do servico de transportecoletivo de escolares". 



Art 2° Rca permitida a utiliza9ia das veiculos de quetrata est:a Lei na prestD9ia de serv~os especiais nos 
periodos de recesso, ferias escolares, nos finais de semana ou em dias feriados, mediante autoriza~o 
especifica do DEmAN-DF. 

Art. 3° Sera realizada 0 recadastramento dos transpor1adores esrolares de que trata est:a Lei, e novas 
autorizacOes somente serao concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e representantes da 
categoria. 

Paragrafo unico. Setao mantidas as autorizati>es ooncedidas ate a data da publica~o desta Lei aos 
prestadares doservitode transportecaletivo de escolares. 

Art 4° Constatada pelo Poder Publioo a existenda de demanda reprimida, novas autoriza~ para 
presta~o do servi~ de transporte coletivo de escolares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 

Paragrafo unico. Os operadores que jii sejam credenciados e desejem nova autoriza~o, deverao 
transfonnar-se em pessoa juridica. 

Art. 5° 0 prestador de servi~ detransparte coletivo de escolares, na impossibilidade da utiliza~a do 
veicu/o autorizado, podera utilizar temporariamente outro veiculo, na fama constanteda regulamenta9ia 
desta Lei, autorizada pelo DETRAN-OF. . 

Art 6° FICa permitida a transferenaa da autori2a~o para p~o do servio> de transparte coletivo de 
esrolares, desde Que 0 autorizado tenha no minima urn anacomotransportadorno STCE. 

§ 10 0 aedenciado que efetuar a transferencia de sua autorizac;ao, nao podera p1eitear nova autonzac;ao 
no perfodo de cinco anos. 

§ 2° Em case de morte ou invalidez do prest:ador de servico de transporte ooletivo a transferenda da 
autDrizacaa paraseus sucessores, nan sendoexigido 0 prazo minima de que trata 0 caput. 

Art. 7° Fica pennitida a veicula~o de publicidade nos vefculos de transporte escalar em confonnidade 
coma legislacaa vigente. 

Art 8° Os prest:adores do servic;;o de transpartecoletivo de escolares procederao as adequa95es exigidas 
par est:a Lei no prazo decento e vinte diascontados de sua requlamentacao. 

_.// 

Ari. go 0 usa do veiculo de transportes escolares sera autorizado pelo DEmAN-OF depois de aferido seu 
estado de conservac;ao. 

Art 100 0 Poder Executivo requlamentara est:a Lei no prazo de noventadias. 

Art. 110 
• Est:a lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art 12°. Revogam-se as disposi<;Oes em contraro. 

Brasnia, 19 de novembro de 2001 
113° da Republica e 420 de Brasilia 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Este texto nao substitul 0 publicado na imprensa oficial. 



St!{G Sistema Informatizado de Legislac;ao da Gesmo Administrativa 

LEI N° 2.994, DE11 DEJUNHO DE 2002
 
ObOF 27.06.2002
 

Altera a LeL.n..~.l.L4Q, de 20 de julho de 
2001. 

Fa~ saber Que a camara legislativa do Distrito Federal aprowu, 0 Govemador do Distrito Federal, nos 
tennos do § 3° do art. 74 da Lei Orqanic~ do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da Camara 
Legislativa do Distrito Federal, na forma do § f)O do mesmo artigo, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° Os artigos 1° e 20 da Lei nO 2.746.. de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
reda~o: 

"Art. 10 Fica pennitida a colocacsode cortinas, paineis e peJiculas nos vidros dos vei'culos do 5erv~0 de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do 5ervi~ de Transporte Escolardo DistJito Federal, 
desde que respeitados os disposftivos do art. 111 do C6digo. de Transite Brasifeiro e 0 disposto na 
Resolu~o nO 073 do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito. 

Art. 2° Fica pennitido a usa de equipamentos de som e de video, desde que respenados os dispositivos da 
Resolucao do CONTRAN - Conselho Nadonal de Transito, nos vefculos que transport:em em usuaries do 
5ervi~ de Transporte PUblico Alternative do DistritD Federal edo serviCo de Transporte Escolardo Distrito 
Federal." 

Art 2° sera realizado recadastramento dos permlsslonarios de que trata esta Lei, e novas pennissOes 
somente seRio concedidas mediante ccncorrenoa publica, apes constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DElRAN e 2 (dois) representantes indicados pela categoria. 

Art 3° Mediante solidtacao formal do pennissiom3rios, serao mantidas, as penniss5es e/ou registros de 
veiculos de transports escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 ea data da publ~o desta lei, renovadas aquelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no 
referido permo. 

§ l OA partir da publica~o desta Lei cada permlsslonaro ten~ direitD a cadastrar no sistema apenas urn 
unico veiculo de trensoorte escolar, a ex~o do contido no paragrafo segundo deste artigo, e 
ressalvados os aiSOS comprovadamente existentes ate a pUb(jca~o desta Lei, cujos pennlsslonarios terse 
preservados os direitos adquiridos. 

§ 2° 0 permisslonarlo possuidor de dais au mais veicuJos de transporte escolar em opera~o na data da 
publica~o desta Lei, fica impedido de partidpar de novas concorrenoas publicas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hip6tese de inex:ist€ncla de interessados, caso,ern que sera pennitida sua participa~o nas 
mesmas. 

Art. 4° Ficam transfonnadas em permissOes para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, as autoriza~l5es de que trata a Lei nO 2.8~ de 19 de novembro de 2001. 

Art. 5° Os veiculos corn capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transpartarem cnancas com idade ate 
05 (dnco) anos de idade, ficam obrigados a circuJarem com a presence de acompanhante responsavel 
pela seguranca das mesmas. 

Art 6° - As instituiQ)es de eosine privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais 
como academias, curses de tinguas estrangeiras, etc, poderao tomecer 0 service de transporte de 
escolares apenas aos alunos regulannente matriculados, e exclusivamente par intermedio da contra~c 
de permtsslonarlo do Sistema de Transporte Coletivo de EscoJares - STCE. 



Art 70 Esta lei entra ern vigor na data de sua pUblica~o. 

Art 80 Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Brasilia, 26 de junho de 2002 

GIMARGELlO 

Este texte nae substitui0 publlcado na imprensa oficial. 
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. OGOVERN.woRPODLttRriOPEDElw..F~S~EllQ.'iJE A cAMAllA. 1 

DO DISTIUTOFEDER:AL DEc;R:lrrAE EU SANClONOA seoonm; I:J;I: . . ... 
Art..i"A Lei ~. l,stS.~ 24 dejWhOcIe 1997, pus... ~·~.u.aIt~infnld 

~~ui.2o~a~eOm.~~:. '. ..,., . 
~Art. Z' O·~ M<:tio~~ T~'UIbmos do~F!>!I~. 
6<gIoJIQ~. ~ eliScdiDdor do ~de~C<>Icti>o~EOQf 
n-()lit. 3' paisaa vipv COIIla~~:. . . . . . ': 
0Art.j •. A~'do·~·.clc 'Jlampcirte ~ de1lscQ1an;s fir...... ~.autor 

.~o~~~~~.:~~.:=.'.'"
~elCla~·0Il~delllll6Dico~~aos.ro 
n - ~juridiCa ded!<citQ ~ com i<!dc DO ~ Fodml que laIba ~ ·em WIS IitMdadCs.0' • . ' • , • 

m. O'~ T.'fiCa ihaado como ICgue: .' 
'0An. i" A c:apaci.didc de ~~ e ~dqs wK:u1OI ~ open 
TiWportc~ c1c~ ~ u espccifiCl~ defilIIdas peIa~.dc 
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Soola~ 0 cIi.'oUiru providCac:W. 

o COVERN.uloR DODI5I'RlID)mEllA1, DO _·das·an~.quc Ibccollfcireol os inciios 
VUeXX\'[ do arbao lOll, ciaLeiOrJlnica dcDislriIo FCd<riI, combinados com. jrioisorn dcat\ito 
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Reda~io. e A.dmiJ:U:~tra~io: . WEUGTON Lutz MORAES 
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,C~P: 70075~9QO, Brasilia - DF: ' . 
"Telefones: (OXX~l) 225,":7803 - 316;4137 ~ 213-6312: LUlZ GONzAGA DE NEGrillt' 
Edi~()ra9~ e impressao: IM:P-RENSA NACIONAL. Chefe da Divjs~o 'de l>ivulga~ 
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SEcAOl 
rA.<i 

..Mi!itar do Djstiito Fe4cA1' 
~ #eu11izra . . 

iriado' EdUca~<i. 

-overna'doria 

5UMARlO 

ltiadc'SlIlide 
~'.-~ A~O Sl)ciaI 

:iaide(Desellvo'lvimelllo : 

~;,~eia~ TecilCilogia' 

~de MicuJil'!o p8iao· 
;v9lvbnelltli ,do Ei!lO",O' . 

iiii;a' <IeTrt~o,'o D~o, HumBllos 

!IiaJ de 9<'l!las do Dislrito F~ 

,SE¢lO.·1 

LEI·N"~j46.·mf20·i;,lrnir..HO·i>i;iOOI .: 
(,Autor do Pmjcl!>: Dcputadli piStritiiI. ~ei>.telo. Tava=i) 

i ~~b",a"?I~~o, ~ ~~o ~~'a~s.srio.-·~ V~(CUlOS' do:;ervi\'O cieT~ne Nbii.o: '. 
:-uvo clo D~!ti"" F~CO!l 0;·do ~. de lr1lJIsI>.?rto 'Ol;COlar d!' Disiritu Feclcn.l~· " .'. 

VERNAooll DODI~mirol'Et!~ FAW ~;U;;eR..Qtm:A·~ LEGlSUnvA DO 
~ FEPEllALQECRETA P EU SAN:C1QNO A-SEGUINI:E LEI: ' , .' .., 
• VEToI\.DO.' ";" . , 

~~;';"'proibido 0 .1IS9'~ ~los de'sam" de.'\'lde!l.n~·verCwos qUe ~.~, , 
~~,~:.~nc- ~blic:oA.ltert.'a~Yo do'~to Fl1d~l C do ,cryi~4.·tran$pOrto ~la):: 

elias, IS .w.~ a·~.liplica.da"~o';"" <Ie'd..oumllrim~o:do'di'l"'sto·ncSfi'k.i.
 
An: SO' J;staLel mtra cal ,,;go/ na data dc, sua P\'blica~o. ' .' . .'
 
Art. 11" Revogam'st as' disposi~ eIll con~~.
 

'. B.rasnl": 20 d~ julhode 2001 . 
lJ'3' ciaR-epJiblica~ 4~.de B~ 

JOAQUIM:DOMINGOS ROlUZ . 

LBI N·'2.747, DE 20 DE JULHO DE ZOilI
 
(Ainor 40.Pxt>jeto,' pop!'toda ~iSlritai·,os. RajIO) ,
 

Define ini;a~ e pena.lidllde, a s= aplicadas no' cesc .de :dcscumprlm¢to 'dis {lonnlS ICr=~ 
. a~~ conlla ~o e p5i>ico DO i1nlljlo do ~~o FclI~. . . , 

o oovt:.JiNADOit 00 msrsrro FED~ FAl;O !l,w;R QUE A ciMARA.LEQtSUUVA 00
 
DlSTRITQ·FEDERAL DECRETA B.W SANCIONO A sroUINt'E ~I: .
 
Art. I' Fioarn'defmidas .,. infra~ e 'Os ~aIidadcs .a s<:r= apliea~ ROS.~ de c!esCUlj1pr1nie:ntci .
 
lias JIOlID&S ref\:lontcis i. ...gutan9'l eoDtn.·inoSndio e pAnico rio imbito do'll;S!rito Fedqal: ..
 

, Art. 2' i. in1ia~ '6s nOl:'lilao de ,prO~o. de S~9'I, i:onJra in,:eiil!io e pWco, 'condcriza-SC! P!ia 
,~ 0'" omisslQ.pralic:adaP\ll pessoa llsica aU jurldic;a,que ponhii em·risco. in9oluinidad~pUblica Ql,\ .
 

~. iil<livid:t!Pl ou C<!I~ dcvic!o a ino~do Rogll!iuncnlt> de Segunn~ Contra IDCend.i•
 
do Distrito F<d<ni, das nDmus.l!a Associa~9 B...ileira de Nopnas T6cnicase c1emeis nonn.. de
 
sc~1ia. cantu. in~dl. e p~icP.··. .. . '.',
 
Art. 3' ConslitUCIl) ilIfIa~ , . ,.'. . '. .: . '., .
 
·I.'~ Ilio'zclar. pda mab~~O de equipunenlos de S~9'I' contra iru;Cndio e pUU",,;,
 
l1 _ ,inUtil1m.-au icsliingir 0 us<> de Cquipamcntos de sc~~!'On .' 'dlo e p'~ico, ~ por
 

obstiu~o;·~cl&us~~IO. r~.l'jula:d~'compO~=~'!U ~nai~u,er ~; . .
 
IIi ,:.. utilixar cqOipam....tos·de s~ con1ra inoenclio .. pini~ outio lim div=.o de
 
sua filJalidade' .. .." '. .
 
'jV' _-b.staJar '~ist~ de piot~o cont,,; inilCndio o:piriico: em desa~o. <om~,norm..· vi~les; . 

, V _ comercializar. fabriear 0)1 ~ pr!>dutos· de seguian~ conlri. inoendio e pini!", scm 0 devido. 
acd~ci~eilto junto: 80CBMoF~ .. . .. 
VI _ comercia1l:Zar·in!onnalni."Dte,produlos de -seg1l(lUl\'& eonlla inceDdio; , 

· vn~. fabricir cquipuneJitos de seguran\,& contra ipcendio ";'andp Fr!Jduto,nIo recoDhccidos ou 
certificados pelo CBMDl';.- " '..,.":, '. . 

, VDI _ d..ixar.deutili;ar eqiiipamcotos de prol~O con~ inc&uli0 C,j>iDico; .- '. 
IX -.~,.a""!riC!a au P!lrtiC!l"'o;l!0 em eVCltQs d.e·pcSsOliS- cm'llUmcro lI\a!qrque.o autorizado 
,pelo'CllMDF, " , ." . , .. : . . ... ' . . . 

· ·Art.fA pratica <ie qual'l1'eral" enqUac\r;!.do·nos icnnos do ortigo .anterior sujeita oS, jnfntorcs:as 
~tcs .pcnalidiod.. "!!!iWlisti-ativas. scm ptCj~ ,1laqu... 'de Iia\wcza elvel o.penal:· . . 
1'- I!>u!ta;., . . . '. '. .... . . 
U·~ ~o de equipamenios 0 prodirtos rC!a.,lonados i. PlOtC\'lO co.lr2 in~ndio c panico; 

:~==~.,: " ". .' ... .. 
· 'ParPgrafo ';;';oo.·As san,~ previs!as De-sta.Lci podcrlio ~cr aplicOdas CUIlli.daliv~ento, 

.Art.S-:As infit~ e._~' pCnal!~cs·a. setem .pli~~o ~<W,cm.aulo ~. ii1~flo-; . 
Art. 6°.0 aut,rd.,.ihfra"". aim de "'&islra!: as infn~~' e penalidades,!Ic ,!lU0 tiata'~ lei.-<! 15 
dPC)llllcnio. iiliCiai do proOCsso a'dmirilstrativo c· ".olltm o1>rigatoriUncDte: . ,," , .. 

_. r- lilcnliJieo:~ do <genIe iisca1iz:!dor;' , , 
· n - idcntiilCliflo do. illfrator; .' . , 
, DI,.: local data 0 hora'c1lI vcritica~o ..c!a infn~o; " .' 

IV -rela~ ~dctalh~ das' ~y&s Cncqillrlidas 0 ~dad~ '. 
'" '- clata.~ pi(a pagtmelllO ciaII\I1IIa; , .' -- , .' 
Art. 7' Noti6ca91o:~ " ll";lIinento.l'r6prlo -Ond.~~flpri.t.6rio,ocupanle ou resp:onsivel pel, 

, eslabelecilll~1O t imtado iI comgir' as iricgulari~cS' 6i~nllaila< no momcnto:cIa' fi.!~~o. eiJ 
prUodetenmn~~, iess.h'ildo 0 di;I'O'!IO"o·;lii'-.14. ,:' " ''-' -:. 
§ 1'1) l'~.pm c:orRfio das ii:Tegulariclades 40 'Ill<:tl:ali 0 caput sera arllijrado eiltte 95,«mco) 
30 (~}cIi""~ SO[ proftOg1.do d~. 'II'" ~. 0 0 mouvo~dq.r.do jtmiti~vel pel 
-.gente fi~ca\izai\ol\ . . '. , 
§ 2" Fllldo ~ p~ definido .naJ>otiti~f)' cao;o"~' irregu1ari~des penisla!li. .. agen.te fiS.caJizad· 
aplica.a, 'iKiql!C' couher, ..,. peM11~' dc' quclplta cstil Lot ' . '. .... . 
Art. g. Alc,,!·cIa' pcnalid8.dcS:a ~crem aptic8.~,:,!~ .ciso d...infra~.#~ Jio arLo :1',scr 
apliCadas ~'pn!is scguilltes~.... : ,.-7,:. . , 

. 1- d.cs~primcrt/ll dl> ~9 '.deI\"tifi"'~~;· .
 
n:'-:_d~toabagCnte~or;' ' .
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Art. 2' FicapemU!ida '. utiI~o dos vciculos de qilc Ir.Ita esta ~i P' ~o de seryjl'QS ';;pC¢ais 
nos pcrlodos de'~, tmal"eS~1arcs; 'lIO!'finais 'de Semana oti em',i1ill$ l\:;iildoS; mediante autOn' 
Zl\~o' csi>ccifica do ri~~i:>F. " .... . 

Art. 3°, Sort rcalizado 0 ~Inp\ento do~ ·tr.nsportadores C5C0~ de ljl!C trata esta ta, e novas 
, al!torW~~ somenie sedo eoneedidas mcdian~e csludos eJetusdos pelo D~TRAN·DF e repI'<SCD'" 

tantes cia:categoria'. . ". ' . . , . 

Par&g,.afr> rmil:o. Serlo mantit:W 8!' autoriza~ C<!n.cedidas. are a:dsta da publica~ dcsta Lei aot 
prcsliidorcs do .eM~o de tIan!:P!'rte coletivo c!e es<;i>lucs. " . .'.: . . . '" 

.Art. 4° ,Col1Slatllda pelo Podor P6blico a 'elCistencia'de dc",anda <cprimida, nov';' autoriza¢;" para . 

-: 

22 38 

lcis~.~i~ por-~ side ~~~u ~id<radas iil';"~onais_: . ~ do ~ de ~rtc ccletivo de es«olarcS '[>Odcrio ocr .coneedidas DO prazo m3ximo de ' 
SCSSCDla eli.,..,.· .. -. ' ..'...., . :', .' " ::,.:' 
Pardgrafa ul\ico: OS operadcres que ji seJam ,cicdcnclados, C d~ie':i' DOYo. aU1;Q~£l!o:"cverloN~R D<l DlSTRrio E,ED~ J:AGo sAB~ QtJpAcAMARA. LEGIst.AnvADo 
~fortDar-se em"J'C'Ssoa:~urieliCl\. ' .FEDBRAL DECREl'A B BU'SANCIONOA S~ LEI: ' " , 

AI\. s· Qprcota<ior de scrvi~ de mmspottc colenvo lie cscow:.., "ria imPossibili~ 'cia Ubiiza~o'do am ~ogadas: ,as LCis'no,i,072; ~ 23.iIe '-;bio.dc 1998, e n~2.4Ss:'dc 29:dc sct~bro veleulo aUfo~~o. podcrj utiliw temporarl~~teoutro ve~cul0,:na fo~ cc;mstantc ~~·iCgwil-
." • • ...... -- ~ -"- -- ~o'r:: .,ca· "'.,; ' .. i ,700:",(.- ,,," If,.;: mcntatlo. desta: Lei, aiJt~rizado pelo. DE'{RAN-DR ' , . . 
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· Art. 7" Fica pcriaililla • vcicul.~ci de publioidade .'O'S vela"os ~~ =1';" em conformillade' 
cO"; ..l.esiSla~o vigenie'. . . " . 

Art. 8' .0$ presU;dores do seI'Vi~o de lraJIsPorte colctivo de cscrilucs .pwcederlo·u ad"'iua~~cs 
CKigilla.$ por estaLei "0 prazode cento e vi"Ic' dias contados 'cre ~ regiilimenla~d, 

Art. 9' 0 usa'do veiculo de \IallSpOrtcscscol","!, sen oulOtUado pelo nE'tP.All.DF clopois .de orondo 
seu c:slad'o <;Ie C<l1lSCr'!.\'io. . . 

.An. 10". I,) POd... ExCClltivo ~u1am ..ta,it'<Sta Lei "0 .prazo· ile ~......ta i1is. 

Art. u-, Esta lei cotra em vigor 118'dalade sua publi~9: 

.Art. 12".RcVogaJll.sc· ~ dispcsi\'5CS _ C9ll1ririo. 

:Srull~ '19 c1cnovcmbto clc.2001 
i13" <k Rcp6i,iica e 42" dcBf8$Ir.a. 

JOAQUI¥ DOr.nNGOS,ROJUZ 

LE1N" 2.820. DE 19 DE' f./OVEMBRO OE 2001 
,( Auton. d~ l'~jcto: Podct EXccutivp) , ,. . " '. . .. . 

.AlteR 0 cspOc;ali!Wlc de Agcntc :dePOdana do ~ cic"AuxiI;,r 'de.A~ PUblicait.. Talicia 
•c1c £scalonamcnto Vertical do Carreira do Ac!D)inistral'fo ~Uca do D.is1rita Fcd~; crii.da pcl. Lei. 
051, d~ I ~ de Ilo'vcmbro dc"l989. . . . 

o OOVllRNADOR.OO DIS11UTO FI1PERAL, FACO SABER QUE A ~ LEOISLAIlVADO 
msrarro FBOERAL Di!cRETA E EUSANCIONO ASEGlNTE LEI: .:', . '. 

Art. I" A ~dade dc Agciltc de PDitari. d~ ~o de Auxiliar'~ Acbniriistn~ci !ill Carreira d~ 
A~ PUblica doDistritoFcderaI. ,,"adapcIaLei Il" OSI:CIc 13 de IIOV<iQ1.bni de 1989, a1t<ndil 
pel. LCi'n" 427, ck 07 de abri\ irt; 1993, p.ssa'. intci\tar. Tobela de Es!;il~", Vertical ~. 
.cIc;atc ... nlV:c1 m&lio, do quaI,trala °A1J.'exo III 'da'Lei.·II"051/89,• partir de I~ de revemro de 2002. 

.AJ.t ioAplica..., cidisposIo IIC'1a Lei ios.~ de ~.~ ... 1>cue!k;ios de~~ 
do ~ deoeMdo< queIII 8liYidadC tcn!Ja pcitcocido,~a1kbdc deqilCtmta: 0 artigo BII!c<ior. 

Art.~' ~'~lI~tcS da'OPI~~ Ui~ ~ COllIS das ~.~~.w:s 1Io 
lIi.tti", F~d.ro1. ' . 

. .. ~ 

.Aft- 'I" EstaLei cnfra ern vigor na datilde sua .,ubli~. . 

Art. 5" ll.evogain-sc as disposir&s em COlltrBriO. 

Brasilia, 19 dc' novcm~.d.2001 
113Deli1lq>.ublica C 'liD de Brum. 

JOAQUIN DOMINGOS 1!.OiUZ 

. DECllETo N" 22-359, D~ 1'9DE NOVEMBRO DE 2001 

Altcra dispositivosdo nce;..,to IL' 21~ 170. de 05 de maio dC2000. quedisplIc so~rc .. recstruiura~<i 
· aclministrativo do D~trito Federal.' , . 

o OOvERNA\>OR DO nlSnuro FEDEIlAL 110 US<> ~:.I';bui\'llcS que 0..; COnfcretll os incisos.W 
e X do 0 lII1igo .100 cia Lei OrgWca do Distrilo'.FederaI, D~A.~ . 

· Art.-j".() Amgo 14 do Dccri:to 21.1'70, de.OS de maio de 2000; passaa ;;;gQf8rcom'. scgUin~redafl0; 

• Art. 14 Eorglo rclati_tc aritOnomo scm pcrSon~lidad~"juric!iC8:
 
I ~ JlIdim Botinico,de Brasnia.·· .
 

·Art. 2' P.steJJecreta CI"ltra em >igorno dila dc sua.'JlI!blical'f9.· 

. ~qi'; 19 de 'novcmbro dc 2001'
 
'113" da.RepUbli"'.'c·42" de Bnsma
 

, JOAQl1IM. ~OMINGOS ROl.UZ
 

nlARIo O,JfI:ClAL 
DO DISTRITO ;FE~ERAL 

Rtidll~OeA~traS:ao: , . 
.Anexodo Palado.do Buriti, S~ 111,Terroo . 

. PORTAIuANo "566, ,DE '\9 DE NOVEMBRO DE 2001 

. Allen ... Port!':i•.n" 384,.de.3'dCagosto de '2001.que fixapeicc;ituals .·.~tuIQ d"~ 
o Deereto 'Ii' 20322, de 17 dejunho de 1999. ". 

. 0 SEtRET~O- DE li~A E lLANEIAMBNTo DO ~ISnno~EoBRJJ 
aln1lui~ regimcntais. e tendo 'em visiao disposto"" art r do ·~o ,," 2(),32: 
ile 1999, resolve; .. . . , 

. Art. I· A Porti.ria'i>· 384, de 3 de Ag!lsto de 2001; fi a1t 
..Art._l· _i.•••~ ••• ~ _ •••.••••••, : ;.••_ 

MERCADORIAS'''ITEM' 

.. 
..25·

i,coitol ~o. tipo AClia ~. SIL_ Cream . C~ekcr-
~~i~ep •. II, ~•. ~&:' calli! .U1~do c lD..o(~~; .c:re.m 

c_cetil.; muganal; halvma.,,; p.olvdh!: ~~6c" 
~rlC.aaO e eri'lili al&o, IrroZ: ·klte bpo '""C • lcltc c~ 

6; lIlacaJtliGi tipo com.ml- 5~qlOla·. OVO:I c (fi.~o· 

I' 

, uni , _excetG; '01 prf-eozidos~ rcchcad.05 0'" 
repar.idol 4~ O\l~ IDo.elo C.lauD-bas: f~nJlb~ .do.: .. aa.d.ioia; fcijlo; .61eo de IO,p..~ cxtralO do·tom.ate 
oace,auado o~ simpler eolcCD.tAdo: plo fnlleh ~ 
0&;.11 ~c co.,lab.a;·!1Ib' ~c milho; np~Dn, '~i1 
aaltiril: papd lai,ifDicl): saboaetc, cxec.t.Q- 0 

Ucennados• .b.idra-.aaul' 011 ~~j~joDado e , t!~ "~leo 
.. F-spc.c.~Ir. rabl9 Cpi bam e 'cirue bo~iu~. bOIlle~~ 

.. 

&. como BCgue: 
~.: ••,.;•••;.:.:••• 

., 1'I!RCI!NT 
s~~.$:1D.~~n.as' . 
.~... UqaOI~.)·.r · 

·17'lD., 11'lD 
.: -1:6'Jl> 

.
 
.' S ~rO.dG.t(u: e or .~be((l~DtO: ~Ol1\iUtl'X.cl.l RIDl~~
 r 

l:1o.bate da esrtl;clc hbvnu. . .. 

Art. 2" .Esta Pclrtario catra em\igor ft. dab de sua pubUca~o. 

Art. 3- R<;vogam·~ as disposi~ em eontririo. '.
 
VAWMNO JOSEDE O~, .
 

SUBSEqlETARIA DAJU;CE.lTA 

.TERMO' DE ACORDOI;>E 'RWIME ESPECIAL 
. N' Pti12oo1 - SlJ]lFr.lllF.I'P . 
(PROC.N"· 00040.003SZ0120QI) 
;" . .' 

A SUBSF.CRF:iARiA DA,ltECEITA DA SECRErAlUAQE ESTAD(l'DEFA 
"MENTO DO D1STiUTo FEDi!.R:AL, dOravanlc dcn,!",mada SUBSECRETJ 
scntada pclo sculi1l>1ar, comtiJlcr<i Il>. I;ei "D. 1.254.de'08'dc ""VClll,bm de 1;9' 
tar. u' 94, de 19 de fC'Yerelro d,c 1998 e PortI!ri. SEFP II' 308, ·.de20.<Iej' 
C9Rcciler 0 pres!'IItc'TERMO DB ACORDO DE REGIME ESP~, i er 
ALIMENTOS LTDA.; dor'avonie ,dcnominadoACORD~ cstabcl~C1dil r 
Pe4rcgal - Km 09 PortlIo n" 02 Zon. R~ ":" Novo Gama/GO,instrita no Eo 
10.336,947.3 c ti~ CNP11MF so!> 0-,," 04,338,371/0001·39. neste .10 repro: 
Sr. (lER1UJ)O PEREIRAzj~ SlLVA ..b\'8$ilciro, ~; residcnle e domicili'" 

. 37 Laic 13. JBrdim Europa· Goiirii. - GO, portadordo CO<1ula dc 14enticlad 
e CPF liD 476.273.441.15; mediaillc.~ s~i~\~ ,clliusulas.c c:ondi~: 

. , cr..AtJSULA PRIMEIRA ~'Fi~ 0 ~ iIispc 
. momemo do i~ 1'0 tclrit6ri.o 'clo, D~ FcdcrB\ do \rilpcsto'sillfR ope 

. ~o de Mcrcadorias e sobR Scrvi\'OS.de Tnnsporteln~~ e In~Ul 
, -'- ICMS Dicldcritc sabre as 0JICn90es eoai<:ames at .ves e 1?ovmas, adqum& 

. . CLAUSULA SEGUNDA - Durante' a ;:ig~ ~e F 
obri&"da a: .... " .', .. 

, .1 tc:spcjtar tado exigencio para CIlquadran1cn~O_ ~no prCSClltc Ira!""'."to t 
, n.- emitir normoImente0 40C1imcnto fi$caI CXJg1~O para a opcra\'io, <OlD. 

'I<;MS; " .. , <Mus~niC$A:':A~~RIi~~ 
zenda..em Dicio magnCiico; todas~. iliro~ conSfa!\tcs 'dosd~wncnll 

.. nos lay-out csta&lecidos no.Manual" d~ Oric,n~o o.'!"e sc.tefcrc,0 An<;xo 
de 26 de dei.cmbrode 1997. cont""ilo ·05 regullro.,tipo 10•.11, ~O, 53,5/ 

JOAQUThfOOMINGOSRORI2 
'~t .' 

. B.rrciOOMINOOs 
VtCe-GcJvernador . 

viEucrrONLUIzMO~ 
~retario ill! Comulli~\'lio 501 

LOIZOONZAGAbENP~ 
Dii"etordliDii'etoria-deDiVuit.i 
. -; . . t.," ."" 

. CEP: 70075-9ilo~jJrasma- DF . . 
Telerones: (OXX61)'321-673.6 .... 223-6848":"': 3»-9012 

,Editlira~eimp~~: COMuNmA,DEliDrt:PM. 
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SE~OI 

·W·N- 2.994, DE II DE JUNHO DE 2002
 
·(A~or do Projcle; D.put"I"." Gw Argclio e Benic;;' Tavares)
 

A1tcra a ~i 11°2.146, de-2O·de JuIho de 2001. "
 
Fll'O saber. que a ~ Lcgjslativa do DislrilP Fc:denI apnlvou, 0 Gov"","""," do Distri"'" FCden!I.
 
IIOS tennos cia § 3° do art. 74 da l..ci Orgillica <!o Dislrito. f.cdaal; Saneionou, c· CIl, PRsidc/lle cia
 
camara ~slativa do Dislrito Fcd=I, "Da forma do § 6° .do ~o artigo; proaiulgo a Scguinle Lei;
 

. Art. 1° Os-artigos .0 erda Lei n° 2.746, de20 de julho de 2001, passam a ~ cOoia scguinte 1Cda\3o; 
"Art. 1° Fica Pennitida i. eoI~ de c:ortjnas. pain~ e ·pelieulas ~~ cios ~ do Serv~ 
de Transporte PUbliCO. Altcmativo do pjslrilo Fcddal e do ~ de TranSporte Esc!>lai do .Dislxj"l 
Federal, dcs<\e que lCSpCitados os dispositiYos do IIl1. III do COdigo de Trinsilo Brasil<;iW" 0 dispost6 
nl Rcsq!uyilo n" 073 do CON"fllA)f"- Conselllo Na.ional cic TriIlsit6. . .. " . 
Art. 2· Fica pCnnitidO 0 usa de equipamcntoo desom e de video, dcode que reSpcitados ~ disposilivos 
da Rcsol~ do· CO~N - ~~lho Nacional de Tdnsilo. DOS vdeuloS que transj>!xlem.usuiriOs 
do ScrviW de Transporte PUi>lica Altcrnitivo"'do ~.Io fedctai C1 do"Servil'O de Tra<isporte I;:seoIar 
do Distrilo FeiIeraI.".' '. . " 

Art.:2° Scri Ralizado ~1I:idOs ~niriM de qu~"t¢i ~ Lei, e 1lO~ pam~ 
. somcnlc.sc:ri:o c:oilccd.idas mColiimle <:oncon&.eia pUbii~ aP6scOnstata~ de.i1eti.arida rq,rimic 
~ic cstudos ef~dQs pelo DEtRAN" e 2 (dois) lqJicsenianteS indicad9l'. pela ~ 
Art. 3°McdiaJ!le ooli~ fotmaI do pcnnisSiOuario.,;¢o ~tidaS &$. ~~i>if r<:gjstroo 
vdeuloode ~ eseolar, com jnzt; de vali4*"nO pc:riodo c:Omprcc:lldido enl!'C l!2. de ·jane' 
de 2~1 ea. dai3. da P\l1llica~ desta Lei, l"il~v3das aq~c1as ",jb 11= de .v~e~~~ t~: 
cieorri4o J1!l"re(crido pcdodb. .. . . . ...., 
§. ,0·A:pCtir da-publicayilo ~ Li:i ~~ ter4.dircito I ~ DO ~ IIp<il!3S I 

linica vawlo de ',trimspOrte cscolar,. a cit~o do cOntido ;"0 pilrigra,fo scgIIDdo .de!;lio artigo 
.~._tasos c:omptO~le C:icistcntcs all! a:pubii~ ·deSlliLcl; cujos pctmissiimar 
l<:!iO~ <IS iliriiios.adquiri~. . ." . :.: .. ". 

§ r.o ptlDlissioMriopossuicIor',de dois ou D\Oi$ ~ci<:ulos de.transP9ric eocoWem opcn~.n;..~ 
da po1>lic:3I'Io deSta'Lei, fica··;"ipcdi"dci de"partieiPu"degQ.VIS colic;omnciai publi~pIra.3"'.. 
fiaa\idadc, ~~~ a bip6tese cr.. incxisteneia "d~ 'jnteressados; 0&$0 "em que s~.~miili!la 
partie1~-","\li~i.lI. . . . ." . ... . .. .. .. . 

·-Art;4" ncalD· tnDir-ailas-c;D\· pCm1isS6Cs:-para:-""PIOi;lii-·.li·SiSlem~de TtaD~rte-q;Iai\>O 
b:oIW _ &'ICE. as"~1l10~ de que tnia a Lei nO 2.819, de 19 denovembro de 2001. 
Art. S" 00 vcicuIosCOlD c:opacldade ~ de 20 (vinle) Iugucsquo.1nIlSportatcm criap.¢as com id 
all! OS (cinCo) ano" de idade, fi<:am obriplos a c:itcullUCII! com· I p=cnya de acompanlwrte r~ 
siVcl pcla ~ dis mesmas. . . ... 
Art. {>D As ~ de ~ino privado de qualqoc:t nalJ!=a, inclusi."~ de ativi.dade cxtraelasse,. 
Como academias, Cur.ios de linguas ~geiras, etc, podeillo fomeecr 0 scrvi~o de trans~rt< 
eseolaRs aj>cnas lOS a1unosrcgul"""""ti: malri",!lados, e exe1usivamcnle por int~Cdio da. cor 
ta~o 110 pcrmissionBrio do Sistema de. Tnnsporte·Colctivo de EscolateS - STCE. 
Art. 7" Esta Lei entia cia vigor na daIa·de ,... I'"hlieaflio. 
~ .8° Rc'vDgam-se as disposi~ em contririo. 

. Brasnia; 26"~ j1inho dC 2002 
Depubdo GIM AROELto 

LEiCOMPLEMEN'rAR N- 583, DE 22DEABIuL DE 2002 
(AuI~r do Pr!,jcto: J?cpulado Dis1'rital ~ Laccrda) 

Dispi5c sobrc I al~ "" d~ da ~ Es{>eclal· ~" 9, ·do Nlielco Rcsidellc:ial DVO, na R
 
Administrativac!Q GarDa- ItA II e eli oulIaS prnvidCneias. .. .
 
F~ • que a ~ LePslativa do· Dislrito FOderal aprovou, 0 Govcmador do Distrilo .Fe
 
lIDO tcnnos do § 3° do art. 74 da Lei Otgini.a do Dislrito Federal, s""cionoll, '" cu, Picsid..
 

. ~ Leg;slativa do Distrito Fedcral, III fonna do."i. 6" do mCslno artigo, prnmulgo a segUinl 

Complemcnlar: ... .
 
Art. 1° Fica deoafetada de ...... destina\:io orisU\al I iRa pliblica,com diJJ!cnsio de mil setc#1
 

vinIC e cinco.metros quadrados, loea1izada i1a ~ Espccialn" 9~ do Niieli:o Rcsidcneial DV
 
Rcgiio Adniinistr.!tiva .do·GaJDa - RA II. . . . . .
 
§ j". A desafctayilO de que trata csle artigo fica condicjo~ a rcaI~~ de audiencia publi'
 
fonna do lIt. 5 I. da Lei Organica do DisIrito Federal· . .
 
§ r A Uca ~ ~fetadap3ssa a c:onsIibJir nova ,,"idade imobiliari. deolin~da ao ·uso, institu
 
aiividade cullo ·e sociaL.., ...
 
Art. r. FICa0 Distrito Federal, por intcrmtdio do" orElo compctctitc·de ~Iia Administra~o Pi
 
"rtprizado i dOll; com CaczJ:g9&t .a ~ abj-o ae Brtig,e -8Blei'iMi .p·a:r~Il· SID. loio .B~
 
n" 00.108.217/0033-05. . . . .. . .
 
i'ami:tafo (mica: F.... dis~da·a IiciU~<" para"a doa¢lo· da"6=: cm··qucslio, .1100. ·teTn!0s· ds
 
final do ail. 17, § 40, "" Lei OO.8.6li6, de 1993. . ..: ..
 
Art. 3" C.!'mo co~trapartida".i doa¢lo efdivada no: fol)lUi.M'ta:Lei:Complemcnlar, 0 don
 
~ as ~idas n~.~ atcndcr a eom.unidadc i:arci6lc da·.loCa1idade !'Om distribui
 
ecstas btsicas bcm colli<i dcsaivolvet a1ividadcs assisteneiais prOmoviilaS pc.la Paslol1l1 da Cr
 
§ I'-rICa!, ~~!\o~\O do ~1iJIico."1lo art. '1.' ""lei ...°.2.688, d/
 
§ -r E de dois aDOS, cim~ da"assinallira·CIa instrnmcnlo de doa~!" 0 prazo para. qu~ II do:
 
inicie 0 c:uu>priplcnlo dos. cIIt:argO!' prcy'iS"!$ n<:s\e artig~. .. . . .
 
§ 3" 0 donallirio dctalhllri. emprojetd,.a· ~ aprCSt;Dtad9·'-0 9tgio·competente da Adiriirii:
 
PUbiica, qUe tara pirle inlegranlC do ~to de doa\'io, cOmo sCrib dCscnvolvicW; as ali·
 

. de que trata 0 eajNi dcste "artigO. ." .. . . . ". 
Art. 4". 0 do~o fica: obrigado.li. cump.;i.t" o~ eD.9argos de "iii trata· oaitigci·anterior ·pel, 
minima ~ einep anos. con!&do"da data de 'piiblica~<Y desla Le:i:ComplemClltir. 
Pmigrafo tinico. Apcis 0 deeurso do I'razo prev;,to 1\cstc·artigo. fica 0 donal.irio <Icsobrig, 
cnearg"'! po< cle assumidos, passai>do. a area m~ionada ,no art.. 1° dcsta Lei-Complcmcnlar a 
e atividadc.: pcnni~C!os ·Pclas nonnas vigcntes,· . . ". 
Art. S" 0 dcseumprir!l...to dis condi~ impostos por csta Lei Complemcntac Oil ~10· insti 
de d~o·c:nseia·a rci'Cl'sIO do hem;oo palrimiinio do Distrilo Fedc:ral. seruio RSguardadO 30 

rio 0 ~plo dircilo <Ie ,kresa. 

... _ ._t:_ 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 35/2007 - GAB 19 Brasilia, 14 de fevereiro de 2007. 

Senhor Diretor, 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Senhoria que com a entrada 
indevida da Lei nQ 2.994, de 11 de junho de 2002, os transportadores escolares do . 
Distrito Federal ficaram impossibilitados de presta rem urn servlco de grande 
relevancla para a nossa comunidade, frente ao crescimento da populacao do Distrito 
Federal e, principalmente, pelo controle centralizado e Iimitado de um s6 sindicato, 
sob esse tipo de prestaeao de servlco, 

A Constituicao Federal, traz em seu art. 170, in verbis: 

"Art. 170. A ordem econemlea, fundada na valorizacao do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tern por fim assegurar ! 
todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, 
observados os seguintes prlncfplos: 
I - 11••••••••••• 11••••••••• 

II - .
 
III - .
 
IV - livre concorrencla" (grifamos) 

Portanto, a revoqacao de artigos da Lei nQ 2.994, de 11 de junho de 2002 e 
necessaria, para permitir a justa livre concorrencla, conforme preceitua a nossa 
Carta Maior. 

Alern disso, pois 0 legislador distrital, ao confeccionar a Lei nQ 2.994/2002, 
nao observou 0 que determina os art. 136 a 139 da Lei nO 9.503/1997, in verbis: 

~"'i. 
_04r-••~·-:if<f::'< . \ 

~""~",·",,O- '} 
.... ·-~iJl' r , . \. 

__~4' .- \ 
....t-'" ....,. ~_p\ ~cJ~~.. s : • -:2- ..- \ 
~. ,,' ""~ ,-'.', - , --.;..> . .,,,. 
'. -::::.......k< J5 ~. 7.fo.f-" \
 

A~ua Senhoria 0 senhor\:~,~i~~~,~r" ,1", '; '.', ] 
DELIO CARDOSO \ '.» ..-;;.,:~,""_. .,11 

Diretor-Geral do Departamento de Transltodo Distrito Federal -t)ETRAN .--k-" 
NESTA ~ ~, 
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CAMARA LEGISLA'nVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARlAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

"CAPITULO XIII 
DA CONDUCAO DE ESCOLARES 
Art. 136. ds vefculos especialmente destinados it condu~ao 
coletiva de escolares somente poderao circular nas vias .2.2!!l 
autorizacao emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de 
translto dos Estados e do Distrito Federal, eXigindo-se, para 
tanto: 
I - registro como vefculo de passageiros; 
II - inspe~ao semestral para verifica~ao dos equipamentos 
obrigat6rios e de segurantfa; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensac das 
partes laterais etraselra da carroearta, com 0 distico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de vefculo de carrocarla pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador lnstantaneo lnalterave] de 
vt!locidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da partetraselra; . 
VI - cintos de seguran~a em numero igual it lota~ao; 

VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autoriza~ao a que se refere 0 artigo anterior devers 
ser afixada na parte lnterna do veiculo, em local visfvel, com 
inscri~ao da lota~ao permitida, sendo vedada a conducao de 
escolares em numero superior Ii capacidade estabelecida pelo 
fabricante. 
Art. 138. 0 condutor de vefculo destinado it condu~ao de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
I . ter idade superior a vinte e urn anos:
 
II - ser habilitado na categoria D;
 
III • {VETADO)
 
IV - nao ter cometldo nenhuma infra~ao grave ou gravfssims, au
 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultlrnos
 
mesas;
 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da
 
regLilamenta~ao do CONTRAN.
 
Art. 139. 0 disposto neste Cap£tulo nao exclui a competencla
 
municipal .de apllcar as exngencias previstas em seus
 
regulamentos, para 0 transporte de eseotares," (grifo nosso)
 

Portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa i1egalidade, ou 
seja, alterar 0 instituto da autorizagao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da 
permlssao, Tudo leva a crer tratar-se de urn cartel. a certo e que centenas de 
transportadores escolares foram impossibilitadas de participar do Sistema de 
Transporte Coletiva de Escolares - STeE, pais todo 0 controle dessa atividade ficou 
na mao de rnela ddzia de burocratas e de urn slndlcato que, ate a presenle d~ 
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CAMARA LEGISLA"nVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO OEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

nao divulgou quais seriam seus representantes legais, a fim de que fosse cumprida 
o criterio formal exarado no art. 2Q da Lei nQ 2.994, de 11 de junho de 2002. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nQ 

2.994/2002, torna-se imposslvel a abertura de novas perrnlssoes, nos moldes 
atuais. Isso ocorre porque e imposslvel 0 cumprimento de todos os requisitos, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que 
preve 0 art. 2Q da referida lei. 0 citado sistema nao possui rota definida e, sequer 
horarlo, demonstrando que 0 instituto da permissao nao cabe nesse tipo de 
prestacao de servlco e, muito menos a lnsercao desse sistema na Lei 8.666/93, haja 
vista nao tratar de transporte coletivo publico; E tanto que, acertadamente, 0 

Governo Federal, esculpiu no C6digo de Transite Brasileiro a autoriza~ao como 0 
correto instituto do direito administrativo a ser utilizado nesse tipo de sltuacao, 

Eimportante que se diga que 0 instituto da autoriza~ao e utlllzado em .todas 
as Unidades Federadas e, somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade 
ocorre. A sltuacao e tao contumaz que 0 Mlnlsterlo Publico Federal, atravss da 
Procuradoria Geral da Republica, ingressou com uma ACao Direta de 
Inconstitucionalidade nQ 1.00.000.005356/2006-88 contra esta Lei, cuja c6pia segue 
anexa. 

Portanto, conhecendo 0 seu perfil tecnlco e 0 conhecimento ilibado de Vossa 
Senhoria frente as questoes relacionadas ao transporte publico e privado, solicito 
providenclas urgentes desse Departamento contra essas ilegadades 'que vern 
ocorrendo no Distrito Federal. 

Atenciosamente, 

.' ,. 

GETULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 514/2007 - GAB 19 Brasilia, OF em 04 de dezembro 2007. 

Senhor Secretario, 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelencia que com a entrada 
indevida da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, os transportadores escolares do 
Oistrito Federal ficaram impossibilitados de prestarem um service de grande 
relevancla para a nossa comunidade, frente ao crescimento da populacao do Oistrito 
Federal e, principalmente, pelo controle centralizado e limitado de um s6 sindicato, 
sob esse tipo de prestacao de service. 

A Constituicao Federal, traz em seu art. 170, in verbis: 

"Art. 170. A ordem economlca, fundada na valorizacio do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por tim assegurar ! 
todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, 
observados os seguintes principios: 
I . 
II  . 

III  . 
IV • livre ccncorrencla" (grifamos) 

Portanto, a revoqacao de artigos da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002 e 
necessaria, para permitir a justa livre concorrencia, conforme preceitua a nossa 
Carta Maior. 

Alem disso, 0 legislador distrital, ao confeccionar a Lei nO 2.994/2002 
observou 0 que determina os art. 136 a 139 da Lei nO 9.503/1997, in verbis: 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOSE HUMBERTO DE ARAUJO 
Secretario de Estado de Governo do Distrito Federal 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

nao divulgou quais seriam seus representantes legais, a tim de que fosse cumprida 
o crlterlo formal exarado no art. 2° da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nO 
2.994/2002, torna-se impossivel a abertura de novas permissoes, nos moldes 
atuais. Isso ocorre porque e impossivel 0 cumprimento de todos os requisitos, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que 
preve 0 art. 2° da referida lei. 0 citado sistema nao possui rota detinida e, sequer 
horatio, demonstrando que 0 instituto da permissao nao cabe nesse tipo de 
prestacao de service e, muito menos a lnsercao desse sistema na Lei 8.666/93, haja 
vista nao tratar de transporte coletivo publico. E tanto que, acertadamente, 0 

Governo Federal, esculpiu no C6digo de Translto Brasileiro a autorizacao como 0 

correto instituto do direito administrativo a ser utilizado nesse tipo de sltuacao. 

Eimportante que se diga que 0 instituto da autcrlzacao e utilizado em todas 
as Unidades Federadas e, somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade 
ocorre. A sltuacao e tao contumaz que 0 Ministerio Publico Federal, atraves da 
Procuradoria Geral da Republica, ingressou com uma Ac;:ao Direta de 
Inconstitucionalidade nO 1.00.000.005356/2006-88 contra esta Lei, cuja c6pia segue 
anexa. 

Portanto, solicito a Vossa Excelencia que oriente 0 Senhor Governador do 
Distrito Federal, no sentido de revogar Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002 e, 
ouvindo todos os segmentos do ramo envolvidos no assunto, encaminhe a esta 
Casa de Leis uma Mensagem com uma proposicao que possa atender com criterios 
justos todos aqueles que desejam prestar urn service de qualidade no transporte 
escolar. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

"cAPiTULO XIII 
DA CONDUCAO DE ESCOLARES 
Art. 136. Os veiculos especial mente destinados a ccnducao 
coletiva de escolares somente poderao circular nas vias com 
autorizacao emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de 
translto dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 
I - registro como veiculo de passageiros; 
II - inspe~ao semestral para veriflcacao dos equipamentos 
obrigat6rios e de seguran~a; 

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensao das 
partes laterais e "traseira da carrocarla, com 0 distico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carrocarla pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador instantineo inalteravel de 
velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou. amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cintos de seguran~a em numero igual a lota~ao; 

VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autorlzacae a que se refere 0 artigo anterior devera 
ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com 
lnscrlcao da lota~ao permitida, sendo vedada a ccnducao de 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo 
fabricante. 
Art. 138. 0 condutor de veiculo destinado a conducao de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
I - ter idade superior a vinte e um anos; 
II - ser habilitado na categoria D; 
III - (VETADO) 
IV - nao ter cometido nenhuma infra~ao grave ou gravissima, ou 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultimos 
meses; 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamenta~ao do CONTRAN. 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus 
regulamentos, para 0 transporte de escolares." (grifo nosso) 

Portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa ilegalidade, ou 
seja, alterar 0 instituto da autorlzacao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da 
permissao. Tudo leva a crer tratar-se de urn cartel. 0 certo e que centenas de ~ ,,/" 
transportadores escolares foram impossibilitados de participar do Sistema de \\ 

\\
.. 

/ 
Transporte Coletivo de Escolares - STCE, pois todo 0 contrale dessa atividade ficou 
na mao de meia duzia de buracratas e de um sindicato que, ate a presente data, 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
www.deputado~brunelli.com.br 



--

--

-~ .~: .e 

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
MlNISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Procuradoria-Geral de Justiea
 

EXCELENTiSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLJCA 

o MJNISTERIO PiJBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITO:iUOS, 

por seu Procurador-Geral de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incisos I e XXIII, da Lei Cornp1ernentar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTACAO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, por rneio de acao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrita1 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrita1 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°, 4.° e 6.° da Lei distrital2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° 

da Lei distrita12.994, de 2002, por substanciarern afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos - da 

fundamentacao a seguir expendida. 

P~"in~ 1 rle 14 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

I. Dos diplomas legais impugnados 

De inicio, cabe explicar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte esco1ar". 

Como se salientara mars adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao. 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 24/7/1997; 2,125 1, de 12/11/1998; 2.564, de 7/7/2000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 11/6/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico. 0 resultado eurn conjunto de leis 

que acabaram par atribuir ao service de transporte esco1ar no Distrito Federal 

urna conformacao abso1utamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao esc61io jurisprudencia1 do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesej avel efeito repristinat6rio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as c6pias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao), Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstituciona1idade se aponta na presente peca. Sao e1es: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E ED SANCIONO A SEGUlNTE LEI: 

1 A Lei 2.125, de 1998, restou integral e expressamente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrogacces expressas ora com revogacces implicitas (art. 2.°, § 1.0, da 
Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere arepresentacao, 0 texto da Lei 2.746, de 2001; 6 in6cuo, pois nao veicula, em linha de 
principio, qualquer inconstitucionalidade. 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRlTORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. lOA exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEillF - passa a obedecer as 
normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do C6digo 
Nacional de Transite e as demais normas estabelecidas pelo poder 
permitente. 
Paragrafo unico, Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal. 
(...) 
Art. 30 A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a por autorizacao do orgao competente do poder permitente a 
pretendentes enquadrados nas seguintes categoriasr' 
I - motorista profissional aut6nomo que satisfaca aos requisitos 
estabe1ecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bern como seja 
proprietario ou arrendatario mercantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar inc1uido em suas atividades e seja detentora 
de autorizacaoem vigor.' 

3 Redacao original do caput do art. 3.°: 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorizacao do argao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definida pe1aLei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte coletivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
argao executor de transite do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso I do art. 3.°: 

I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de um unico vefculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A redacao detenninada pela Lei 2.125 de 1998: 
I - profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres vefculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso IT do art. 3.°: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
II - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao detenninada pela Lei 2.564 de 2000: 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em suas atividades. . 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos termos que dispuser 0 regulamento desta Lei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
 
DODF DE 29.12.1998
 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Co1etivo de Escolares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

C·· .) 
Art. 2° Fica pennitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 

. prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, f6rias 
escolares, nos fmais de semana ou em mas feriados, mediante 
autorizacao especifica do (Srgao competentedo poder publico.. 
Paragrafo umco. Na hipotese de 0 servico especIal ser realizado nos 
fmais de semana ou em mas feriados sem a autorizacao especifica 
referida no caput, esta sera validada no primeiro dia uti! apos a 
prestacao do servico. 

Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizac5es somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo orgao competente do 
poder publico, em conjunto com a eritidadede classe representativa da 
categoria dos prestadores de servico de transporte coletivo de 
escolares. 
Paragrafo unico, Serao mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica permitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de. 
transporte escolar, em confonniclade com a legislacao vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000
 
DODF DE 12.07.2000
 

Altera a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares do Distrito Federal eda 
outras providencias'', 

C·· .)
 
Art. 2° - Fica pennitida a uti!izacao dos veiculos de que trata esta Lei
 
na prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, nas f6rias
 
escolares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante
 
autorizacao especifica do orgao competente do poder publico.6
 

C·· .) 

6 Esse dispositivo restou tacitamente revogado pelo art. 2.° da Lei 2.819 de 2001 igualmente transcrito. 



MINISTERIO PUBLICO DA UNrAO 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
n° 2.125, de 12 de novembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.11.2001 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pela Lei n° 2.564, de 07 de 
julho de- 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
Federal. 

(...) 
Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizac5es somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico, Serlio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
coletivo de escolares. 

Art. 4° Constatada pelo Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizac5es para prestacao do servico de transporte 

_coletivo de escolares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico. Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autorizacao; deverao transformar-se em pessoa juridica. 

(...) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia da autorizacio para 
prestacao do servico de transporte coletivo de escolares, desde que 
o autorizado tenha no minimo um ano como transportador no 
STeE, 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera pleitear nova autorizacao no periodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de servico de 
transporte coletivo a transferencia da autorizacao para seus 
sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Altera a Lei n° 2.746, de 20 dejulho de 2001. 
(oo.) 
Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permissionanos de que 
trata esta Lei. e novas permiss5es somente serao concedidas mediante 
concorrencia publica, apos constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pela categoria. 
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Art. 3° Mediante solicitacao formal do penmSSlOnanos, serio 
.mantidas, as permissoes e/on registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de ianeiro de 2001 e a data da publicacio desta Lei, renovadas 
aqnelas cnjo prazo de vencimento tenham ocorrido no referido 
periodo. 
§ 1°A partir da publicacao desta Lei cada perrriissionfuio ten3- direito a 
cadastrar no sistema apenas urn Unico veiculo de transporte escolar, a 
excecao do contido no parngrafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos comprovadamenteexistentesate a publicacao desta Lei, cujos 
permissionanos terao preservados os direitos adquiridos. 
§ 2° 0 permissionano possuidor de dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data da publicacao desta Lei, fica 
impedido de participar de novas concorrencias publicas para a mesma 
finalidade, ressalvada a hipotese de inexistencia de interessados, 
caso,em que sera permitida sua participacao nas mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissoes para explorar 0 

Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE, as 
autorizac;oes de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que dispos 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram por modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

service de transporte escolar, nomeando-1he e alterando-Ihe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bern como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-adrninistrativo para a 

prestacao de urn service dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hip6tese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado por invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, eprivativa. 
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Confira-se, a proposito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. ACAO DIRETA DE 
lNCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRBSSAO 1I0U . 
PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI N° 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: IIFICA 
PROIBIDA A COBRANCA, SOB QUALQUER PRBTEXTO, PELA 
UTILIZACAO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A lNSTITUICOES DE ENSlNO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUsLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGACAO DE QUE SUA INCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLACAOAs NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
I, 5°, XXII, XXIV e LN, DA CONSTITUICAO FEDERAL. 
QUESTAO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CAMARA 
LEGISLATNA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARA.TER MUNICIPAL A 
LEI EM Q1JESTAO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSNA IIAD 
CAUSAMII. MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1°, DO R.I.S.T.F.). 
1. Nlio procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegacao de ter 0 ato normativo impugnado natureza de direito 
municipal. Argiiicao identica ja foi repe1ida por esta Corte, na 
ADIMC n° 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 1° cia Lei Distrita1 n" 
1.094, de 31 de maio de 1996.2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgao, de que emanou 0 ato normativo impugnado, deve prestar 
informacoes no processo cia A.DJ., nos termos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a A.D.I. tern 
p1ausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. 1egis1ar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 

. in	 mora" tambem reconhecido. 5. Precedentejio mesmo sentido: 
ADIMC n l.472-DF. 6. Cautelar deferida. Decisao unanime, 
(STF, ADIMC 2.448IDF, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 22/3/2002, 
sem enfase no original). 

Logo, a hipotese pennite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da Invasao de cornpetencla da Unlao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica eclara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao legislar sobre "transito e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio defrnidor da reparticao das competencies na 
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Constituicao, que precisamente cuida de defmir as competencies legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bern explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federativo, por meio de uma reparticao de competencias 
que se fundamenta na tecnica da enumeraciio dos poderes da Uniiio 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.0) e poderes definidos indicativamente para os Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico), areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelas Cia Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe Ii 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de, competencia legislativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis "(sem enfases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especialmente destinados Ii condueao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizacao 
emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de transito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros; 
Il - inspecao semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigat6rios e de seguranca; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centimetros de largura, Ii meia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 distico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

N - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vennelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em numero igual Ii lotacao; 
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vn - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios estabelecidos 
pelo CONTRAN. 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exc1ui a competencia 
municipal de aplicar as exigencies previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tfpica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicus. 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacao para que 

o particular realize 0 transporte escolar. A distincao do service de transporte 

escolar em face da prestacao de service publico, como 6 0 transporte coletivo, 6 

evidente. 

Autorizacao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 uso privativo de bern publico, ou o-desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria· Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao 6 substancial. Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, par 

meio do qual a Administracao Publica faculta ao particular a execucao de servico 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. 0 objeto da permissao, 

portanto, "6 a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de service publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A legislacdo distrital, em nitida hipotese de invasao de 

competencia da Uniao, deu ao service de transporte escolar a caracteristica 

de service publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transito, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua forma e condicoes, 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi firme 

'em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: A<;AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARlNA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exclusiva da Uniao legislar sobre transite e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei cornplementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico). 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocicletas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemplado no C6digo Nacional de Transite. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao ap6s estudos re1acionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saude publica. A<;:ao direta de 
inconstitucionalidade procedente. ' 
(STF, ADI 2606/SC. ReI Min. Mauricio Correa. DJ 7/2/2003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aUniao. Desse modo, a toda evidencia as normas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 
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III. Da violacao ao prlnclplo Iicitat6rio 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services publicos so pode 

ser concedida por meio de procedimento Iicitatorio, A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de service publico 

sera feita, senao diretamente,: apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de licitacao", de modo a nao admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitatorio. 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao da prestacao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", defme permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera formalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de Iicitacao, 

inclusive quanta a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afirmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

.:'1	 MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

poderao realizar service de transporte.escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do service de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ana como transportador do STeE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 service detransporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, cons0 ante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, por hip6tese, que possa tal service ser prestado como se fosse 

coletivo e, por conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a fun de que a concessao de permissoes se 

desse apenas por meio de Iicitacao, 

A hip6tese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, estaa merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da acao direta de inconstitucionalidade, seja formulado 

pedido de medida cautelar. as fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passe que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de transite, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pela 
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legislacao federal. Mais ainda, a ausencia de .precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia um "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn service que nao possui carater publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo l70,'§ 3.0 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.0 
, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em juizo de conveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-l/RS 

(DID 27.05.1994), textualmente: 

(...) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida liminar postulada justifica-se 
por razoes de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordem juridico-administrativa locaL 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa ontologica reside no carater 

politico que reveste 0 contro1e de constitucionalidade (RTJ 1451775 e 1541779), 

na medida em que age 0 orgao incumbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo". Tal esc6lio 

vern sendo mantido, a teor do que se observa na decisao adiante transcrita: 

Acao direta de inconstituciona1idade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo tinico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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- Nao M diivida de que lui relevancia juridica nas questoes de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados das normas federais sobre 0 processo legislativo nela 
estabelecido, bern como se 0 preceito do § 7° do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organica 
da Policia Civil EstaduaL 
- Dada a relevincia juridica dessas questoes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossivel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterio da conveniencia, em Iugar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor .ha anos. Pedido de 
liminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
acao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADIMC 231400, ReL Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, cf. ADIMC 108700, ReL Min. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte escolar. 

v. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as raz5es expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de acao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital. 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrital2.8l9, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a fim de que a desconformidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal FederaL 

BrasiliaJDF, 8 de junho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxberger ROGERIO SCHIETTI 
Promotor de Justica Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Assessor do PGJ Federal e Territ6rios 
MPDFT 
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LEI NO 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002
 
DODF 27.06.2002
 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 de julho de 
2001. 

Fal;o saber que a camara Legislativa do Distrito Federal aprovou, 0 Governador do Distrito Federal, nos 
termos do § 30 do art. 74 da Lei Organica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 60 do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 10 Os artigos 10 e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
redal;ao: 

"Art. 10 Fica permitida a colocecao de cortinas, painels e pelfculas nos vidros dos vefculos do Service de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servlco de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do Cedigo de Transito Brasileiro e 0 disposto na 
Resolu~o nO 073 do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito. 

Art. 20 Fica permitido 0 usade equipamentos de som e de video, desde que respeitados os dispositivos da 
Resolul;ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, nos velculos que transportem em usuarlos do 
Service de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do servko de Transporte Escolar do Distrito 
Federal." 

Art. 20 Sera realizado recadastramento dos perrnlsslonarlos de que trata esta Lei, e novas permlssoes 
somente sereo concedidas mediante concorrencla publica, apes constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes indicados pela categoria. 

Art. 3° Mediante solicital;ao formal do permlsstonerlos, serao mantidas, as perrnissoes e/ou registros de 
vefculos de transporte escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da publlcacao desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no 
referido perfodo. 

§ lOA partir da pubucaceo desta Lei cada permlsslonerio tera direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unlco vefculo de transporte escolar, a exce<;ao do contido no paraqrefo segundo deste artigo, e 
ressalvados os casas comprovadamente existentes ate a publlcadiodesta Lei, cujos perrnlssionarlos terse 
preservados os direitosadquiridos. 

§ 20 0 permlsslonarlo possuidor de dois ou mais vefculos de transporte escolar em operecao na data da 
publlcacao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrenclas publicas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hipotese de lnexlstencla de interessados, caso,em que sera permitida sua participal;ao nas 
mesmas. 

Art. 40 Ficam transformadas em permissOes para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, as autorlzacoes de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. 50 Os vefculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crlancas com idade ate 
05·(cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presence de acompanhante responsavel 
pela sequranca das mesmas. 

Art. 60 - As lnsntuicoes de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais 
como academies, cursos de Ifnguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 service de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por interrnedlo da contretacao 
de perrrtlsslonarlo do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~o. 



Art. 8° Revogam-se as disposil;6es em contrario. 

Brasilia, 26 de junho de 2002 

GIM ARGELLO 

Este texto nao substitui 0 publicado na imprensa oficial. 
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SETOR JURIDICO 

TaguatingaJDF., 21 de maio de 2007. 

DO: Advogado JOSE MARIA PINHEIRO
 

PARA: o EXMO. SENHOR DEPUTADO BRUNELLI.
 

EMENTA
 

Trata-se do andamento da Representacao visando a 
declaracao de inconstitucionalidade, por meio de a.;ao direta, dos arts. 20 

, 30 

e 40 da Lei distritaI2.125, de 1998, do art. 20 da Lei distritaI2.564, de 2000, 
dos arts. 30 

, 40 e 60 da Lei distritaI2.819, de 2001 e dos arts. r, 30 e 40 da Lei 
distrital 2.994, de 2002, por substanciarem afronta aos arts. 22, inciso XI, 
37, inciso XXI, e 175, da Constituieao da Republica. 

As referidas leis tratam da prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares no Distrito Federal, com suas alteracoes. 

o primeiro contato se deu junto it. PROEDUC, Procuradoria da 
Educacao, onde a i. promotora deu inicio ao procedimento a pedido do Deputado Brunelli. 

Apos analise foi emitido urn parecer para 0 nucleo de controle de 
constitucionalidade do Ministerio PUblico do Distrito Federal. 

o promotor de justica/assessor do procurador geral de justica, 
Dr. Antonio Henrique foi favoravel ao pleito e manifestou ao Procurador Geral pela 
inconstitucionalidade dos artigos 2°, 3° e 4° da Lei distrital e suas alteracoes. 

o Procurador Geral de· Justica do Distrito Federal e dos 
Territories entendeu que houve invasao da competencia da Uniao pelo Distrito Federal e por 
essa razao representou ao Procurador Geral da Republica pela propositura de a~ao direta de 
inconstitucionaJidade com pedido de medida cauteJar. 

I e;J Area Especia14/5, Setor F Sui, TaguatingaIDF, W (061) 356 4229, R- 34, 92149963-mariapinheiro@UOJ.c m.hr 1 I 
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SETOR JURIDICO 

A acao foi distribuida no dia 08.06.2006 na PGR-DIAPA/CCA, 
com destino aPGR-GABPGR- GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA, 
em 09.06.2006. 

Em 13.06.2006 0 processo foi encaminhado aassessoria juridica 
da Procuradoria Geral da Republica para parecer, onde se encontra ate a presente data. 

Estivemos pessoalmente na Assessoria Juridica da PGR onde 
mantivemos contato com a assessora CIDA, que nos informou estar 0 processo aguardando 
parecer juridico, mas que ela iria solicitar preferenciano andamento. 

. Quanto a urn pedido de audiencia com 0 procurador geral e 
muito dificil e in6cuo, uma vez que sua agenda esta lotada e dificilmente eu conseguiria uma 
data nesse ano, mas ela iria cuidar do caso pessoalmente. 

Fomeceu 0 telefone e pediu que voltasse a ligar em 03 (tres) 
semanas, fone: 30315630. 

Quant 0 ao pedido de audiencia fomeceu 0 telefone 
30315604/30315605, chefia de gabinete, agenda do procurador geral. 

E 0 que tinhamos a ihformar no momento. 

Atenciosamente, 

<Pinfuiro 
12694 

eg Area Especial 4/5, Setor F SuI, TaguatingaIDF, W (061) 356 4229, R- 34, 92149963-mariapinheiro@uol.com.br 2 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 39/2006 - GAB 19 Brasilia, 16 de fevereiro de 2006. 

Senhora Promotora, 

A tftulo de esclarecimento, informamos a Vossa Excelencia que 
no 'final do ana proximo passado, protocolamos nesta Casa a Projeto de 
Lei nQ 2257/2005 (anexo), com 0 objetivo de tentarmos solucionar 
injustic;a que vern ocorrendo contra as transportadores do Sistema de 
Transporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Para c1arear a que ora noticiamos, esclarecemos que a entrada 
indevida no ordenamento jurfdico local da Lei nQ 2.994, de 11 de junho 
de 2002, de autoria do Dep. Gim Argello, os transportadores escolares 
do Distrito Federal ficaram impossibilitados de prestar um servlco de 
grande relevancla para a nossa comunidade, trente ao crescimento da 
populacao do Distrito Federal e, principalmente, pelo controle 
centralizado e limitado de um s6 sindicato, sob esse tipo de prestacao 
de service. 

Como bem sabe Vossa Excelencia, a Constituicao Federal traz em 
seu art. 170, in verbis: 

A Sua Excelencia a Senhora 
Or!! ANA LUISA RIVERA 
Promotora de Justlca da Promotoria de Oefesa da 
Infancia e Juventude - 3!! PJ Infracional 
711/911 - Lote "8" - Asa Norte - OF 
CEP: 70790-115 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

"Art. 170. A ordem econornlca, fundada na valorizacao 
do trabalho humane) e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existencia digna, conforme os 
ditames da justica social, observados os seguintes 
princlpios: 
I - . 
II - . 

III - . 
IV - livre concorrencla" (grifamos) 

Portanto, conforme Vossa Excelencia pode observar, revogamos 
alguns artigos da Lei nQ

- 2.994, de11 de junho de 2002 com °objetivo . 
de garantir, dentro outros direitos constitucionais, a justa livre 
concorrencia, conforme preceitua a nossa Carta Maior. 

Alem olsso, 0 legislador distrital, ao confeccionar a Lei nQ 

2.994/2002, nao observou 0 que determina os art. 136 a 139 da Lei no 
9.503/1997 (C6digo de Translto Brasileiro), in verbis: 

"CAPITULO XIII 
DA CONDUCAO DE ESCOlARES 
Art. 136. Os velculos especialmente destinados a 
conoucao coletiva de escolares somente poderao 
circular nas vias com autorizacao emitida pelo 6rgao 
ou entidade executivos de transite dos Estados e do 
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
I - registro como velculo de passageiros; 
II inspe~ao semestral para verlflcacao dos 
equipamentos obrigat6rios e de sequranca; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 
quarenta centimetros de largura, ameia altura, em toda 
a extensao das partes laterais -e traseira da carrocarla, 
com 0 dlstlco ESCOlAR, em preto, sendo que, em 
caso de velculo de carrocarla pintada na cor amarela, 
as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador lnstantaneo lnalteravel de 
velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas 
nas extremidades da parte superior dianteira e 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 
superior da parte traseira; 
VI - cintos de sequranca em nurnero igual a lota~ao; 
VII - outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autorlzacao a que se refere 0 artigo anterior 
devera ser aflxada na parte interna do veiculo, em local 
vislvel, com lnscrlcao da lota~ao permitida, sendo 
vedada a conducao de escolares em nurnero superior a· 
capacidade estabelecida pelo fabricante. 
Art. 138. 0 condutor de velculo destinado a conducao 
de escolares deve satisfazeros seguintes requisitos: 
I - ter idade superior a vinte e urn anos; 
II - ser habilitado na categoria D; 
,III - ,(VETADO) 
IV - nao ter cometido nenhuma infra~ao grave o~ 

gravissima, ou ser reincidente em lnfracoes medias 
durante os doze ultlmos meses; 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos 
da requlamentacao do CONTRAN. 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a 
competencla municipal de aplicar as exigencias 
previstas em seus regulamentos, para 0 transporte de 
escolares." (grifo nosso) 

Questionamos, portanto, quais seriam os interesses que estao por 
traz dessa ilegalidade, ou seja, alterar 0 instituto da autorlzaeao, 
prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 para permlssao, 0 certo e que 
centenas de transportadores escolares foram impossibilitados de 
participar do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE, pois 
todo 0 controle dessa atividade ficou na mao de meia duzla de 
burocratas e de um sindicato que, ate a presente data, nao divulgou 
quais seriam seus representantes legais, a fim de que fosse cumprida 0 

criterio formal exarado no art. 2Q da Lei nQ 2.994, de 11 de junho de 
2002, que na proposicao anexa, propomos regovar. 

Ora, Vossa Excelencia como fiscal da lei pode observar com 
clareza que sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que 
trata a Lei nQ 2.994/2002, torna-se imposslvel a abertura de novas 
permiss5es, nos moldes atuais. Isso ocorre porque e imposslvel 0 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

cumprimento de todos os requisitos, estando 0 transportador escolar 
fora do sistema, prlncipalrnente em virtude do que preve 0 art. 2Q da 
referida lei. 

E sabido que 0 Sistema epigratado nao possui rota definida e, 
sequer horatio, demonstrando que 0 instituto da perrntssao nao cabe 
nesse tipo de prestacao de service e, sequer a insergao desse sistema 
na Lei 8.666/93, haja vista nao tratar de transporte coletivo publico. E 
tanto que, acertadamente, 0 Governo Federal, esculpiu no C6digo de 
Transito Brasileiro a autorlzacao como 0 correto instituto do direito 
administrative a ser utilizado nesse tipo de sltuacao, 

Analisamos outrosordenamos jurldicos estaduais e municipals do 
pais, chegando a conclusao de que 0 instituto da autorlzaeao e 
utilizado em todas as Unidades Federadas e, somente no Distrito 
Federal, esse tipo de irregularidade ocorre. 

Por tim, reconhecendo a importancla do papel assumido pelo 
Minlsterlo Publico na defesa dos interesses da sociedade, em especial 
ap6s a promulqacao da Constltuicao Federa.l de 1988, onde as fungoes 
do Parquet foram bastante alargadas, eis que assumiu 0 encargo de 
zelar pelos interesses indisponfveis ou de Ia.rgo valor a sociedade e 
elevado pelo pr6prio texto constitucional a II instituiyao permanente e 
essencial a fun980 jurisdicional do Estado", incumbindo-Ihe a defesa da 
ordem jurldica, do regime dernocratlco e dos interesses sociais e 
individuais indisponlveis funciona, segundo tese explanada por alguns 
estudiosos, como uma especie de 'quarto poder', subsistindo ao lado do 
Poder Executivo, do Legislativo e do .Judiclarto, constituindo irnportante . 
instrumento para a sobrevivencia do Estado Democratico, solicitamos a 
Vossa Excelencia que tome as providencias que melhor se ajustar ao 
caso em tela. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - PFL
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 511/2007 - GAB 19 Brasilia, DF em 04 de dezembro 2007. 

Senhor Governador, 

A tftulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelenciaque com a entrada 
indevida da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, os transportadores escolares do 
Distrito Federal ficaram impossibilitados de prestarem urn servlco de grande 
relevancla para a nossa comunidade, frente ao crescimento da populacao do Distrito 

~;.:;. 

Federal e, principalmente, pelo controle centralizado e limitado de urn s6 sindicato, 
sob esse tipo de prestacao de service. 

A Constituicao Federal, traz em seu art. 170, in verbis: 

"Art. 170. A ordem economlca, fundada na valorizacao do 
trabalho humane e na livre iniciativa, tern por fim assegurar ! 
todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, 
observados os seguintes principios: 
I I ••••••••••••••••••• I •• 

II - I •••• II. 11 ••••• 1 •••••• II. I •• 

III  1. II •••• II ••••• 1.1 ••• 

IV - livre concorrencla" (grifamos) 

Portanto, a revoqacao de artigos da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002 e 
necessaria, para permitir a justa livre concorrencla, conforme preceitua a nossa 
Carta Maior. 

Alem disso, 0 legislador distrital, ao confeccionar a Lei nO 2.994/2002~ nao 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOsE: ROBERTO ARRUDA 
Governador do Distrito Federal 
NESTA 

observou 0 que determina os art. 136 a 139 da Lei nO 9.503/1997, in verbis: ~ 
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"CAPITULO XIII
 
DA CONDUCAO DE ESCOLARES
 
Art. 136. Os veiculos especialmente destinados a condu~ao
 

coletiva de escolares somente poderao circular nas vias com
 
autorizacao emitida pelo 6rgao ou entidade executives de
 
transito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para
 
tanto: .
 
I - registro como veiculo de passageiros;
 
II - lnspecao semestral para verifica~o dos equipamentos
 
obrigat6rios e de seguran~a;
 

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta
 
centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensao das ,~,
 
partes laterais e traseira da carrocaria, com 0 distico ESCOLAR,
 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carroc;aria pintada
 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
 
IV - equipamento registrador instantineoinalteravel de
 
velocldade e tempo;
 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nae
 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz
 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
 
VI - cintos de seguran~a em nurnero igual a lotacao;
 
VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios ':;,
 
estabelecidos pelo CONTRAN.
 
Art. 137. A autorlzacao a que se refere 0 artigo anterior devera
 
ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com
 
lnscrlcao da lota~ao permitida, sendo vedada a conducao de
 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo
 
fabricante.
 
Art. 138. 0 condutor de veiculo destinado a conducao de
 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
 
I - ter idade superior a vinte e urn anos:
 
II - ser habilitado na categoria D;
 
III - (VETADOl
 
IV - nao ter cometido nenhuma infra~ao grave ou gravissima, ou
 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultimos
 
meses;
 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da
 
regulamenta~ao do CONTRAN.
 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencla
 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus
 
regulamentos, para 0 transporte de escolares," (grifo nosso]
 

Portanto, nao se sabe que interesses estiverarn por traz dessa ilegalidade, ou 
~ 

seja, alterar 0 instituto da autorlzacao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da " 
permlssac. Tudo leva a crer tratar-se de urn cartel. 0 certo e que centenas de 
transportadores escolares foram impossibilitados de participar do Sistema de 
Transporte Coletivo de Escolares - STeE, pois todo 0 contrale dessa atividade ficou 
na mao de meia duzia de burocratas e de um sindicato que, ate a presente data, 
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nao divulgou quais seriam seus representantes legais, a flrn de que fosse curnprida 
o criterlo formal exarado no art. 2° da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nO 
2.994/2002, torna-se imposslvel a abertura de novas permlssoes, nos moldes .. 
atuais. Isso ocorre porque e imposslvel 0 cumprimento de todos os requisites, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que 
preve 0 art. 2° da referida lei. 0 citado sistema nao possui rota definida e, sequer 
horario. demonstrando que 0 instituto da permlssao nao cabe nesse tipo de 
prestacao de servlco e, muito menos a lnsercao desse sistema na Lei 8.666/93, haja 
vista nao tratar de transporte coletivo publico. E tanto que, acertadamente, 0 

Governo Federal, esculpiu no C6digo de Translto Brasileiro a autoriza~ao como 0 

correto instituto do direito administrativo a ser utlllzado nesse tipo de sltuacao, 

': .

Eimportante que se diga que 0 instituto da autcrlzacao e utilizado em todas 
as Unidades Federadas e, somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade 
ocorre. A sltuacao e tao contumaz que 0 Ministerio Publico Federal, atraves da 
Procuradoria Geral da Republica, ingressou com uma Ay80 Direta de 
Inconstitucionalidade nO 1.00.000.005356/2006-88 contra esta Lei, cuja c6pia segue 
anexa. 

Portanto, solicito a Vossa Excelencia que revogue a Lei nO 2.994, de 11 de 
junho de 2002 e encaminhe a esta Casa de Leis uma Mensagem com uma 
proposlcao que possa atender com criterlos justos, todos aqueles quedesejem :~,,;, 
prestar um servlco de qualidade no transporte escolar. 

Respeitosamente, 
i 
! 

J~N LIoer ~o OiS~\ -OEM
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LEI N° 2.994, DEll DEJUNHO DE 2002
 
DODF'27.06.2002
 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 de julho de 
2001. 

Fa<;a saber que a camara Legislativa do Dlstrtto Federal aprovou, 0 Governador do Distrito Federal, nos 
termos do § 30 do art. 74 da Lei Organica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 6° do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

Art, 10 Os artigos 10 e 20 da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
reda<;ao: 

"Art. 1° Fica permitida a colocacao de corttnas, palnels e pelfculas nos vidros dos vefculos do Service de 
Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do servlco de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do Cedigo de Translto Brasileiro e 0 disposto na 
Resoluc;ao nO 073 do CONTRAN - Conselho Nacional deTranslto. 

Art. 2° Fica permitido 0 usa de equipamentos de som e de video, desde que respeltados os dispositivos da 
Resoluc;ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transko, nos vefculos que transportem em usuarlos do 
5ervir;o de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do service deTransporte Escolar do Distrito 
Federal." 

Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permlsslonarios de que trata esta Lei, e novas permlssoes . 
somente serao concedidas mediante concorrenca publica, apes constatacso de demanda reprimida, : 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dais) representantes indicados pela categoria. 

Art. 3° Mediante solicitac;ao formal do perrnlsslonarlos, serao mantidas, as permlssoes e/ou registros de 
vefculos de transporte escolar, com prazo de validade no perfodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da publtcacao desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no 
referldo perfodo. 

§ 1° A partir da publica<;ao desta Lei cada permlsslonario tera direito a cadastrar no sistema apenas urn 
unlco vefculo de transporte escolar, a exce<;§o do contido no paraqrafo segundo deste artigo, e 
ressalvados os casas comprovadamente existentes ate a publicac;ao desta Lei, cujos perrnisslonarlos terao 
preservados asdireitosadquiridos.;' 

§ 2° 0 permisslonario possuidor de dais au mais vefculos de transporte escolar em operacao na data da 
publicac;ao desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrendas publlcas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hip6tese de lnexlstenda de interessados, caso,em que sera permitida sua partlctpacac nas 
mesrnas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permssoes para ex:plorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, asautorlzacoes de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. 5° Os vefculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crianc;as com idade ate 
05 (cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presenc;a de acompanhante responsavel 
pela seguranr;a das mesmas. 

Art. 6° - As instltulcoes de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais 
como academias, cursos de Hnguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 servic;o de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por lntermedlo da contratacao 
de permlsslonarlo do Sistema de Transporte COletivo de Escolares - STCE. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor nadata de sua publicar;ao. 
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Art. 80 Revogam-se asdisposil;5es emcontrario.:
 

Brasflla, 26 de junho de 2002
 

GIM ARGELLO 

Estetexto nao5ubstitui 0 publicado naimprensa ofidal. 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Procuradoria-Geral de Justica
 

EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

o MlNISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, 
.. 

par seu Procurador-Gera1 de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com . 

amparo no artigo 159, incisos I e XXIII, da Lei Comp1ementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica, oferecer 

REPRESENTA9AO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, par meio de acao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrita1 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°,4.° e 6.oda Lei distrita12.819, de 200 1, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° 

da Lei distrital 2.994, de 2002, par substanciarem afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expenclida. 
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I. Dos diplomas legais impugnados 

De inicio, cabe explicar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar". 

Como se salientara mars adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao, 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 24/7/1997; 2.125\ de 12/11/1998; 2.564, de 7/712000; 2.7462
, 

de 20/7/2001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 11/6/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico, 0 resultado eurn. conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte esco1ar no Distrito Federal 

uma conformacao abso1utamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao esc61io jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinat6rio de norma inconstitucional. 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos nonnativos (as c6pias integrais 

dos atos nonnativos acompanham a presente representacao), Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstitucionalidade se aponta na presente peca, Sao eles: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULHO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRlTO FEDERAL DECRETA 
E ED SANCIONO A SEGUJNTE LEI: 

1 A Lei 2.125, de 1998, restou integral e expressainente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrogacoes expressas ora com revogacoes implieitas (art. 2.°, § 1.0, da 
Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere arepresentacao, ° texto da Lei 2.746, de 2001; ein6euo, pois nao veicula, em Iinha de 
principio, qualquer inconstitucionalidade. 
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Art. lOA exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as 
normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do Codigo 
Nacional de Transite e as demais normas estabelecidas pelo poder 
permitente. 
Paragrafo unico. Para efeito desta Lei, compreende-se par Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados 'em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural ou religioso situados no 
Distrito Federal. 
(...) 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a por autorizacao do argao competente do poder permitente a 
pretendentes enquadrados nas seguintes categorias.' 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bem como seja 
proprietario au arrendatario mercantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
IT - pessoa jurfdica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar incluido em suas atividades e seja detentora 
de autorizacao em vigor.' 

3 Redacao original do caput do art. 3.0 
: 

Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorizacao do orgao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definida pela Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte co1etivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
6rgao executor de transite do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso I do art. 3.°: 

I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
I - profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A redacao determinada pe1aLei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissional autonorno que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atual redacao restou determinada pe1a Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso II do art. 3.0

: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
. II - pessoa juridica de direito privado, corn sede no DistritoFederal, que tenha 0 transporte 

escolar incluido em suas atividades. 
A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 

II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em suas atividades. . 
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Art. 4° A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos tennos que dispuser 0 regulamento destaLei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998 
DODF DE 29.12.1998 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares no Distrito Federal e cia 
outras providencias", 

(...) 
Art. 20 Fica permitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 
prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, f6rias 
escolares, nos finais de semana ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do 6rgao competente do poder publico. 
Paragrafo umco. Na hip6tese de 0 servico especial ser realizado nos 
finais de semana ou em dias feriados sem a autorizacao especifica 
referida no caput, esta sera validada no primeiro ilia uti! apos' a 
prestacao do servico. 

Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei. e novas autorizac5es somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pelo 6rgao competente do 
poder publico, em con;unto com a eritidadede c1asse representativa da 
categoria dos prestadores de servico de transporte coletivo de 
escolares. 
Paragrafo unico, Serao mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 4° Fica perrnitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de 
transporte escolar, em conformidade com a legislacao vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000 
DODF DE 12.07.2000 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares do Distrito Federal e da 
outras providencias'' . 

(...) 
Art. 2° - Fica permitida a utilizacao dos veiCulos de que trata esta Lei 
na prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, nas f6rias 
escolares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgao competente do poder publico.6 

(...) 

6 Esse dispositivo restou tacitamente revogado pelo art. 2.° da Lei 2.819 de 2001 igualmente transcrito. 
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Art. 7° - Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 
n° 2.125, de 12 de novembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.11.2001 

Altera a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pela Lei nO 2.564, de 07 de 
julho de 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
Federal. 

(. ..) 
Art. 3° sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares'de que trata esta Lei, e novas autorizacoes somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo DETRAN-DF e' 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico, Sedo mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data dapublicacao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
coletivo de escolares. 

Art. 4° Constatada pelo Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizacoes para prestacao do servico de transporte 
coletivo de escolares podemo ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico. Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova autorizacao, deveriio transformar-se em pessoa juridica. 

C· ..) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia da autorizacao para 
prestacao do servko de transporte coletivo de escolares, desde que 
o autorizado tenha no minima urn ana como transportador no 
STeE, 
§ 1°0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera pleitear nova'autorizacao no peciodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morie ou invalidez do prestador de servico de 
transporte coletivo a transferencia da autorizaciio para seus 
sucessores, nao sendo exigido 0 prazo minimo de que trata 0 caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Altera a Lei n° 2.746, de 20 de julbo de 200 I. 

C·· .) 
Art. 2° sera realizado recadastramento dos perrnissionanos de que 
trata esta Lei, e novas permissoes somente serao concedidas mediante 

;::":

concorrencia publica, apos constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pela categoria. 
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Art. 3° Mediante solicitacao fonnal do penmSSlonanos, serao 
mantidas, as permissoes e/ou registros de veiculos de transporte 
escolar, com prazo de validade no periodo compreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da publicas;ao desta Lei, renovadas 
aguelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no referido 
periodo. . 
§ 1°A partir cla publicacao desta Lei cada pennissionano tern. direito a 
cadastrar no sistema apenas urn. Unico veiculo de transporte escolar, a 
excecao do contido no paragrafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei, cuios 
permissioruirios terao preservados os direitos adquiridos. 
§ 2° 0 pennissionano· possuidor de dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data da publicacao desta Lei. fica 
impedido de participar de novas concorrencias publicas para a mesma 
finalidade, ressalvada a hipotese de inexistencia de interessados, 
caso,em que sera permitida sua participacao nas mesmas. 

Art. 4° Ficam transfoTmadas em peTmissoes para explonT 0 

Sistema de TTansporte Coletivo de EscalaTes - STCE, as 
autorizacoes de que trata a Lei n° 2,819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, Iancando suas bases gerais sem afronta ao que disp6s 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa, No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram pOT modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestacao do 

service de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bern como por contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de um service dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hipotese nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado pOT invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, eprivativa. 
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Confira-se, a proposito, 0 seguinte precedente do Excelso Pretorio: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. AQAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "OU 
PARTlCULARES" CONSTANTE DO ART. 10 DA LEI N° 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROIBIDA A COBRANQA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA 
UTILIZA<;AO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS EM 
AREAS PERTENCENTES A INSTITUIc;OES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUsLICAS OU 
PARTlCULARES." ALEGAc;AO DE QUE SUA INCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLAc;AO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
I, 5°, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUI<;AO FEDERAL. 
QUESTAO PRELIMINAR SUSCITADA PELA cAMARA 
LEGISLATIV A DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARATER MUNICIPAL A 
LEI EM QUESTAO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 10 

, DO R.I.S.T.F.). 
1. Nao procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegacao de ter 0 ato normativo impugnado natureza de direito 
municipal. Argiiicao identica ja foi repelida por esta Corte, na 
ADIM:Cn" 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 10 da Lei Distrita1 n" 
1.094, de 31 de maio de 1996.2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
i1egitimidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgao, de que emanou 0 ate normative impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a A.D.I. tern 
p1ausibi1idade juridica, pois nao pode 0 D.F. 1egislar sobre direito 
civil, nem por esse meio vio1ar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedenteno mesmo sentido: 
ADIM:Cn lA72-DF. 6. Cautelar deferida. Decisao unanime, 
(STF, ADIMC 2.448IDF, Rei. Min. Sydney Sanches, DJ 22/3/2002, 
sem ellfase no original). 

Logo, a hipotese permite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da lnvasao de cornpetencla da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao cia Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente it Uniao legislar sobre "transite e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio definidor da reparticao das competencias na 
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Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, e 0 criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bem explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilfbrio federative, por meio de uma reparticao de competencias 
que se fundamenta na tecnica da enumeradio dos poderes da Uniiio 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 
1.°) e poderes definidos indicativamente para os Municlpios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico), areas comuns em que se preveem atuacoes 
paralelasda Uniao, Estados;: Distrito Federale Munidpios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou norrnas gerais cabe a 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de. competencia 1egis1ativa privativa da Uniao, 

que, no justa exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasi1eiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis "(sem enfases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especialmente destinados a conducao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizacao 
emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de transito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como veiculo de passageiros; 
II - inspecao semestral para verificacao dos equipamentos 

obrigatorios e de seguranca; 
ill - pintura de faixa horizontal na cor amare1a, com quarenta 

centimetros de largura, ameia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 distico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amare1a dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lantemas de 1uz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em mimero igual alotacao; 
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:,:7 VII - outros requisites e equipamentos obrigat6rios estabelecidos 
pelo CONTRAN. 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia legislativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte escolar, tal como 

estabelecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverse dos 

sistemas detransporte coletivospublicos, 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacao para que 

o particular realize 0 transporte escolar. A distincao do service de transporte 

escolar em face da prestacao de service publico, como e0 transporte coletivo, e 
evidente. 

Autorizacao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 usa privativo de bern publico, ou 0-- desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao 6 substanciaL Esta designa 0 ate 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, por 

meio do qual a Administracao Publica faculta ao particular a execucao de service 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. 0 objeto da permissao, 

portanto, "6 a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dupla acepcao permissao de servico publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A Iegislaeao distrital,. em nftida hipotese de invasao de 

competencia da Uniao, den ao servieo de transporte escolar a caracterfstica 

de service publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transito, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua fOIDIa e condicoes, 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi firme 

em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: AC;Ao DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARJNA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTINADAS' AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNI.A.O. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exc1usiva da Uniao legislar sobre transito e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico), 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocic1etas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemplado no C6digo Nacional de Transite. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao ap6s estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saude publica. Ac;ao direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. ReI Min. Mauricio Correa. DJ 7/2/2003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

. modificar substancialmente a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aUniao. Desse modo, a toda evidencia as normas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 
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III. Da vlolacao ao principio Iicitat6rio 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services piiblicos so pode 

. ser conceclida por meio de procedimento licitatorio, A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de service publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de licitacao", de modo a nao admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriormente concedidas sem 0 devido procedimento licitatorio. 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao da prestacao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", define permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

services ptiblicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera forrnalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licltacao, 

inclusive quanta a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afirmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 
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poderao realizar service de transporte escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do service de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo urn ano como transportador do STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 service de transporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, por hip6tese, que possa tal service ser prestado como se fosse 

coletivo e, por conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a fim de que a concessao de permissoes se 

desse apenas por meio de Iicitacao, 

A hipotese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade. 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

IV. Do pedido de medida cautelar 

Por derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da acao direta de inconstitucionalidade, seja fonnulado 

pedido de medida cautelar. Os fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passe que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de transite, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pela 
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legislacao federal. Mais ainda, .a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores cia circulacao desses veiculos evidencia urn. "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn. servico que nao possui carater publico e, por forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito dapremencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordempublica, consoante se depreende do sentido finalistico cia 

norma inscrita no artigo 170; § 3.0 do Regimento Intemo do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.0 
, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em [ufzo de conveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na AnI 766-1/RS 

rnru 27.05.1994), textualmente: 

(...) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida 1iminarpostulada justifica-se 
por razoes de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordemjuridico-administrativa local. . 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afirmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelar, cuja justificativa ontologica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 145/775 e 1541779), 

na medida em que age 0 orgao incumbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negativo''. Tal escolio 

vern sendo manrido, a tear do que se observa na decisao adiante transcrita: 

A9ao direta de inconstitucionalidade. Medida 1iminar. Inciso X do 
paragrafounico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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- Nao ha dirvida de que ha relevancia juridica nas quest5es de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estadosdas normas federais sobre 0 processo 1egis1ativo nela 
estabe1ecido, bern como se 0 preceito do § 7° do artigo 144 da Carta 
Magna Federal, 0 qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organica 
da Policia Civil Estadual. 
- Dada a relevancia juridica dessas questoes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossfvel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do crlterio da convenlencia, em Ingar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado jli esteja em vigor ha anos. Pedido de 
1iminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
ac;ao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADWC 2314/RJ, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, cf. ADIMC 108700, ReI. Min. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte escolar, 

V. Conclusao e pedido 

Diante do exposto, e adotando as raz6es expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de acao direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital 2~ 125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a tim de que a desconformidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

Brasilia/DF, 8 de junho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxberger ROGERIO SCHIETTI 
Promotor de Justica Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Assessor do PGJ Federal e Territories 
MPDFT 
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A CAMARA LEGISLATIVA D6 DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAk DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 512/2007 - GAB 19 Brasilia, OF em 04 de dezembra 2007. 

Senhor Vice-Governador, 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelemcia que com a entrada 
indevida da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, os transportadores escolares do 
Oistrito Federal ficaram impossibilitados de prestarem urn service de grande 
relevancia para a nossa comunidade, frente ao crescimento da populacao do Oistrito 
Federal e, principalmente, pelo contrale centralizado e limitado de urn s6 sindicato, 
sob esse tipo de prestacao de servico. 

A Constituicao Federal, traz em seu art. 170, in verbis: 

"Art. 170. A ordem econemlca, fundada na valorizacao do 
trabalho humane e na livre iniciativa, tem por fim assegurar ! 
todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, 
observados os seguintes principios: 
I  . 
II  . 
III  . 
IV • livre concorrencla" (grifamos) 

Portanto, a revoqacao de artigos da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002 e 
necessaria, para permitlr a justa livre concorrencla, conforme preceitua a nossa 
Carta Maior. 

Alern disso, 0 legislador distrital, ao confeccionar a Lei nO 2.994/20 2, na6' 
observou 0 que determina os art. 136 a 139 da Lei nO 9.503/1997, in verbis: / 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
PAULO ocravto ALVES PEREIRA 
Vice-Governador do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - Parque Rural - 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8196 - Fax: 3966-8193 
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"cAPil'uLO XIII 
DA CONDUCAO DE ESCOLARES 
Art. 136. Os veiculos especialmente destinados a condueao 
coletiva de escolares somente poderio circular nas vias com 
autorizacio emitida pelo 6rgio ou entidade executivos de 
transito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 
1- registro como veiculo de passageiros; 
II • inspe~io semestral para veri'fica~io dos equipamentos 
obrigat6rios e de seguran~a; 

III • pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensio das 
partes laterais e ·traseira da carrocarla, com 0 distico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carrocarla pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV • equipamento registrador instantaneo lnalteravel de 
velocidade e tempo; 
V • lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; '; ':'." 

VI • cintos de seguran~a em numero igual alota~io; 

VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autoriza~io a que se refere 0 artigo anterior devera 
ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com 
inscri~io da lota~io permitida, sendo vedada a condueao de 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo 
fabricante. 
Art. 138. 0 condutor de veiculo destinado a condu~io de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
I - ter idade superior a vinte e um anos; 
II - ser habilitado na categoria D; 
III - {VETADOl 
IV • nio ter cometido nenhuma infra~io grave ou gravissima, ou 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultimos 
meses; 
V • ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamenta~io do CONTRAN. 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo ni·o exclui a cornpetencla 
municipal de aplicar as exigencias previstas em" seus 
regulamentos, para 0 transporte de escolares." (grifo nosso) 

Portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa ilegalidade, ou 
seja, alterar 0 instituto da autorlzacao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da 
permissio. Tudo leva a crer tratar-se de um cartel. 0 certo e que centenas de 
transportadores escolares foram impossibilitados de participar do Sistema de 
Transporte Coletivo de Escolares - STCEr pois todo 0 controle dessa atividade ficou 
na mao de meia duzla de burocratas e de um sindicato que, ate a presente dat 

(
I 
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nao divulgou quais seriam seus representantes legais, a fim de que fosse cumprida 
o crlterlo formal exarado no art. 2° da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nO 
2.994/2002, torna-se impossivel a abertura de novas permissees, nos moldes 
atuais. Isso ocorre porque e impossivel 0 cumprimento de todos os requisitos, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que 
preve 0 art. 2° da referida lei. 0 citado sistema nao possui rota definida e, sequer 
horario, demonstrando que 0 instituto da permlssao nao cabe nesse tipo de 
prestacao de service e, muito menos a insercao desse sistema na Lei 8.666/93, haja 
vista nao tratar de transporte coletivo publico. E tanto que, acertadamente, 0 

Governo Federal, esculpiu no C6digo de Transito Brasileiro a autoriza~ao como 0 

correto instituto do direito administrativo a ser utilizado nesse tipo de sltuacao, ,;-

E importante que se diga que 0 instituto da autoriza~ao e utilizado em todas 
as Unidades Federadas e, somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade 
ocorre. A situacao e tao contumaz que 0 Mlnlsterio Publico Federal, atraves da 
Procuradoria Geral da Republica, ingressou com LIma Ac;ao Direta de 
Inconstitucionalidade nO 1.00.000.005356/2006-88 contra esta Lei, cuja c6pia segue 
anexa. 

Portanto, solicito a Vossa Excelencia que revogue a Lei nO 2.994, de 11 de 
junho de 2002 e, ouvindo todos os segmentos do ramo envolvidos no assunto"e 
encaminhe a esta Casa de Leis uma Mensagem com uma proposlcao que possa 
atender com criterios justos todos aqueles que desejam prestar urn servlco de 
qualidade no transporte escolar. 

Respeitosamente, 

....~ . 
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OF.N° 162/2007 - GAB 19 Brasilia, DF em 16 de abril de 2008. 

.0.; 

Senhora Deputada, 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelencia que com a entrada 
indevida da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, os transportadores escolares do 
Distrito Federal ficaram impossibilitados de prestarem urn servico de grande 
relevancla para a nossa comunidade, frente ao crescimento da populacao do Distrito 
Federal e, principalmente, pelo controle centralizado e limitado de urn s6 sindicato, 
sob esse tipo de prestacao de service. 

A Constitulcao Federal, traz em seu art. 170, in verbis: 

"Art. 170. A ordem econemlca, fundada na valorizacao do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tern por tim assegurar i. 
todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, 
observados os seguintes principios: 
I - . 

,-'}- -:II - .
 
III - .
 
IV - livre concorrencla" (grifamos) 

Portanto, a revoqacao de artigos da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002 e 
necessaria, para permitir a justa livre concorrencla, conforme preceitua a nossa 
Carta Maior. 

Alem disso, 0 legislador distrital, ao confeccionar a Lei nO 2.994/200 
observou 0 que determina os art. 136 a 139 da Lei nO 9.503/1997, in verbis: 

A Sua Excelencia a Senhora 
EURIDES BRITO 
Deputada Distrital 

.~~.,NESTA 
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"cAPiTULO XIII 
DA CONDUCAO DE ESCOLARES 
Art. 136. Os velculos especialmente destinados a condu~io 

coletiva de escolares somente poderio circular nas vias com 
autorizac;io emitida pelo 6rgio ou entidade executivos de 
transite dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 
1- registro como veiculo de passageiros; 
II - inspe~io semestral para verifica~io dos equipamentos 
obrigat6rios e de seguran~a; 

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensio das 
partes laterais e traseira da carrocarla, com 0 distico ESCOlAR, 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carrocarla pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador instantineo inalteravel de 
velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas .. ~ .. 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cintos de seguran~a em numero igual a lota~io; 

VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autoriza~io a que se refere 0 artigo anterior devera 
ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com 
inscri~io da lota~io permitida, sendo vedada a condu~io de 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo 
fabricante. 
Art. 138. 0 condutor de veiculo destinado a eonducao de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
I - ter idade superior a vinte e urn anos; 
II - ser habilitado na categoria D; 
III - (VETADO) 
IV - nio ter cometido nenhuma infra~io grave ou gravissima, ou 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultimos 
meses; 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da .", 
regulamenta~io do CONTRAN. " ... 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nio exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus 
regulamentos, para 0 transporte de escolares." (grifo nosso) 

Portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa ilegalidade, ou 
seja, alterar 0 instituto da autoriza~io, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da 
permissio. Tudo leva a crer tratar-se de urn cartel. 0 certo e que centenas de 
transportadores escolares foram impossibilitados de participar do Sistema 

J 

'" ,

de 
Transporte Coletivo de Escolares - STCE, pois todo 0 controle dessa atividade fico 
na mao de meia duzia de burocratas e de urn sindicato que, ate a presente dat 
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nao divulgou quais seriam seus representantes legais, a flm de que fosse cumprida· 
o crlterio formal exarado no art. 2° da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nO 
2.994/2002, torna-se impossivel a abertura de novas permlssoes, nos moldes 
atuais. Isso ocorre porque e impossivel 0 cumprimento de todos os requisitos, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que 
preve 0 art. 2° da referida lei. 0 citado sistema nao possui rota definida e, sequer 
horario, demonstrando que 0 instituto da permlssao nao cabe nesse tipo de 
prestacao de service e, muito menos a inserc;ao desse sistema na Lei 8.666/93, haja 
vista nao tratar de transporte coletivo publico. E tanto que, acertadamente, 0 

Governo Federal, esculpiu no C6digo de Transite Brasileiro a autoriza~ao como 0 

correto instituto do direito administrativo a ser utilizado nesse tipo de sltuacao, 

Eimportante que se diga que 0 instituto da autoriza~ao e utilizado em todas 
as Unidades Federadas e, somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade 
ocorre. A situac;ao e tao contumaz que 0 Ministerio Publico Federal, atraves da 
Procuradoria Geral da Republica, ingressou com uma Ac;ao Direta de 
Inconstitucionalidade nO 1.00.000.005356/2006-88 contra esta Lei, cuja c6pia segue 
anexa. 

Diante disso, apresentamos 0 PL nO 225712005, que introduz alteracces na 
Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, onde Vossa Excelencia tarnbem autora, 
juntamente com Deputado Benicio Tavares e a Deputada Eliana Pedrosa, a fim de 
extirparmos do ordenamento juridico distrital, essa Lei que julgamos ser prejudicial 
para 0 Distrito Federal. 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI, lvvv1 o!~7 

OF. N° 498/2008 - GAB 19 Brasilia, 07 de outubro de 2008. 

Senhor Diretor, 

Reitero os termos do oficio nO 035, de 14 de fevereiro de 2007, oportunidade 
em que esclareco a Vossa Senhoria que com a entrada indevida da Lei nO 2.994, de 
11 de junho de 2002, os transportadores escolares do Distrito Federal ficaram 
impossibilitados de prestarem urn servlco de grande relevancla para a nossa 
comunidade, frente ao crescimento da populacao do Distrito Federal e, 
principalmente, pelo controle centralizado e limitado de urn s6 sindicato, sob esse 
tipo de prestacao de service. 

A Constituicao Federal, traz em seu art. 170, in verbis: 

"Art. 170. A ordem econ6mica, fundada na valorizacao do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tern por tim assegurar ! 
todos existencia digna, conforme os ditames da justica social, 
observados os seguintes principios: 
I  . 
II  . 
III  . 
IV -livre concorrencia" (grifamos) 

Portanto, a revoqacao de artigos da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002 e 
necessaria, para permitir a justa livre concorrencia, conforme preceitua a nossa 
Carta Maior. 

Alem disso, 0 legislador distrital, ao confeccionar a Lei nO 2.994/2002, nao 
observou 0 que determina os art. 136 a 139 da Lei nO 9.503/1997, in verbis: 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
JAIR TEDESCHI ANIVERSARIO 
Diretor-Geral do Departamento de Transito do Distrito Federal -DETRAN 
NESTA 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

"cAPiTULO XIII 
.DA CONDUCAO DE ESCOlARES 
Art. 136. Os veiculos especialmente destinados a conducao 
coletiva de escolares somente pcderao circular nas vias com 
autorizacao emitida pelo 6rgao ou entidade executivos de 
transito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 
1- registro como veiculo de passageiros; 
II - inspe~ao semestral para verifica~ao dos equipamentos 
obrigat6rios e de seguran~a; 

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centimetros de largura, a meia altura, em toda a extensao das 
partes laterais e traseira da carrocarla, com 0 distico ESCOlAR, 
em preto, sendo que, em caso de veiculo de carrocarla pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador instantineo inalteravel de 
velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cintos de seguran~a em numero igual alota~ao; 

VII outros requisitos e equipamentos obrigat6rios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137. A autoriza~ao a que se refere 0 artigo anterior devera 
ser afixada na parte interna do veiculo, em local visivel, com 
inscri~ao da lota~ao permitida, sendo vedada a ecnducao de 
escolares em numero superior a capacidade estabelecida pelo 
fabricante. 
Art. 138. 0 condutor de veiculo destinado a condu~ao de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
I - ter idade superior a vinte e um anos; 
II - ser habilitado na categoria D; 
III - (VETADO) 
IV - nao ter cometido nenhuma infra~ao grave ou gravissima, ou 
ser reincidente em infra~oes medias durante os doze ultimos 
meses;
 
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da
 
regulamenta~ao do CONTRAN.
 
Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia
 
municipal de aplicar as exigencias previstas em seus
 
regulamentos, para 0 transporte de escolares." (grifo nosso)
 

Portanto, nao se sabe que interesses estiveram por traz dessa ilegalidade, ou 
seja, alterar 0 instituto da autorlzacao, prevista no art. 136, da Lei 9.503/1997 a da 
permissio. Tudo leva a crer tratar-se de urn cartel. 0 certo e que centenas de 
transportadores escolares foram impossibilitados de participar do Sistema de 
Transporte Coletivo de Escolares - STCE, pois todo 0 controle dessa atividade ficou 
na mao de meia duzia de burocratas e de urn sindicato que, ate a presente data, 
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nao divulgou quais seriam seus representantes legais, a tim de que fosse curnprida 
o crlterio formal exarado no art. 2° da Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002. 

Ora, sem 0 cumprimento dos diversos requisitos legais de que trata a Lei nO 
2.994/2002, torna-se impossivel a abertura de novas permissoes, nos moldes 
atuais. Isso ocorre porque e impossivel 0 cumprimento de todos os requisitos, 
estando 0 transportador escolar fora do sistema, principalmente em virtude 0 que 
preve 0 art. 2° da referida lei. 0 citado sistema nao possui rota detinida e, sequer 
horatio, demonstrando que 0 instituto da permlssao nao cabe nesse tipo de 
prestacao de servico e, muito menos a insercao desse sistema na Lei 8.666/93, haja 
vista nio tratar de transporte coletivo publico. E tanto que, acertadamente, 0 

Governo Federal, esculpiu no C6digo de Transite Brasileiro a autorlzacao como 0 
correto instituto do direito administrativo a ser utilizado nesse tipo de sltuacao, 

E importante que se diga que 0 instituto da autoriza~io e utilizado em todas 
as Unidades Federadas e, somente no Distrito Federal, esse tipo de irregularidade 
ocorre. A sltuacao e tao contumaz que 0 Ministerio Publico Federal, atraves da 
Procuradoria Geral da Republica, il1gressou com uma A~ao Direta de 
Inconstitucionalidade nO 1.00.000.005356/2006-88 contra esta Lei, cuja c6pia segue 
anexa. 

Portanto, conhecendo 0 seu perfil tecnico e 0 conhecimento ilibado de Vossa 
Senhoria frente as questoes relacionadas ao transporte publico e privado, solicito 
providenclas urgentes desse Departamento contra essas ilegadades que vern 
ocorrendo no Distrito Federal. 

Atenciosamente 
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LEI N° 2.994, DE 11 DEJUNHO DE 2002
 
DODF 27.06.2002
 

Altera a Lei nO 2.746, de 20 de julho de 
2001. 

Fac;o saber que a camara Legislativa do Distrito Federal aprovou, 0 Governador do Distrito Federal, nos 
ternios do § 3° do art. 74 da Lei Organica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da camara 
Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 6° do mesmoartigo, promulgo a seguinteLei: 

.Art. 1° Os artigos 1° e 2° da Lei nO 2.746, de 20 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
redacao: 

"Art. 1° Fica permitida a colocac;ao de cortinas, palnels e pelfculas nos vidros dos vefculos do Servic;o de . 
Transporte Publico Alternatlvo do Distrito Federal e do Servic;o de Transporte Escolar do Distrito Federal, 
desde que respeitados os dispositivos do art. 111 do C6digo de Transite Brasileiro e 0 disposto na 
Resoluc;ao nO 073 do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito. 

Art. 2° Fica permitido 0 usa de equipamentos de som e de vfdeo, desdeque respeitados os dispositivos da 
Resoluc;ao do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, nos vefculos que transportem em usuaries do 
Servic;o de Transporte Publico Alternativo do Distrito Federal e do Servic;o de Transporte Escolar do Distrito 
Federal." 

Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permlsslonarlos de que trata esta Lei, e novas permiss6es 
somente serao concedidas mediante concorrencia publica, apes constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudos efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes indicados pela categoria. 

Art. 3° Mediante solldtacao formal do permlsslonarios, serao mantidas, as permiss6es e/ou registros de 
vefculos de transporte escolar, com prazo de validade no perfodo compreendido entre 02 de janeiro de 
2001 e a data da publicacao desta Lei, renovadas aquelas cujo prazo de vencimento tenham ocorrido no 
referido periodo, 

§ l OA partir da publlcacao desta Lei cada permisslonarlo tera dlrelto a cadastrar no sistema apenas urn 
unlco vefculo de transporte escolar, a excecao do contido no peraqrafo segundo deste artigo, e 
ressalvados os casas comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei, cujos perrnlssionartos terse 
preservados os direitos adquiridos. ;:. 

§ 2° 0 perrnisslonario possuidor de dois ou mais vefculos de transporte escolar em operacso na data da 
publlcadio desta Lei, fica impedido de participar de novas concorrendas publicas para a mesma finalidade, 
ressalvada a hlpotese de lnexistenda de interessados, caso,em que sera permitida sua pertlclpadio nas 
mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permiss6es para explorar 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares 
STCE, as autorizac;6es de que trata a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001. 

Art. 5° Os vefculos com capacidade acima de 20 (vinte) lugares que transportarem crianr;as com idade ate 
05 (cinco) anos de idade, ficam obrigados a circularem com a presence de acompanhante responsavel 
pela seguranc;a das mesmas. 

Art. 6° - As instituic;6es de ensino privado de qualquer natureza, inclusive de atividade extraclasse, tais 
como academias, cursos de Ifnguas estrangeiras, etc, poderao fornecer 0 servic;o de transporte de 
escolares apenas aos alunos regularmente matriculados, e exclusivamente por lnterrnedlo da contratacao 
de perrnlsslonarlo do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares - STCE. 

Art. 7° Esta Lei entra em Vigorna data de sua publlcacao, 
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Art. 80 Revogam-se as disposif;6es em contrarto.
 

Brasilia, 26 de junho de 2002
 

GIM ARGELLO 

Este textonao substltul 0 publicado na imprensa oficial. 

r'agma z ae L 
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRlTORlOS
 

Procuradoria-Geral de Justica
 

EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REpUBLICA 

o MOOSTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITOmOS, 

par seu Procurador-Geral de Justica, vern apresenca de Vossa Excelencia, com 

amparo no artigo 159, incisos I e XXIII, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993, enos artigos 37, inciso II, e 103, inciso VI, da Constituicao da 

Republica.oferecer 

REPRESENTACAO 

visando a declaracao de inconstitucionalidade, par meio de acao direta, dos arts. 

2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 

2000, dos arts. 3.°, 4.° e 6.° da Lei distritaI2.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° 

da Lei distrital 2.994, de 2002, par substanciarem afronta aos arts. 22, inciso XI, 

37, inciso XXI, e 175, da Constituicao da Republica, nos termos da 

fundamentacao a seguir expendida. 



MINISTERIO PUBLICO DA lJNIAO
 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

I. Dos diplomas legals impuqnados 

De inicio, cabe explicar a sucessao de leis distritais que versam sobre 

o tema "transporte escolar". 

Como se salientara mars adiante, 0 tema "transportes" e de 

competencia privativa da Uniao. 0 Distrito Federal, por meio das Leis ordinarias 

distritais 1.585, de 24/7/1997; 2.125\ de 12/11/1998; 2.564, de 7/712000; 2.7462
, 

de 20/712001; 2.819, de 19/11/2001 e 2.994, de 11/6/2002, tratou do assunto de 

modo esparso, descontinuado e assistematico. 0 resultado eurn. conjunto de leis 

que acabaram por atribuir ao service de transporte escolar no Distrito Federal 

uma conformacao absolutamente destoante do texto constitucional. 

Impende asseverar que a impugnacao dos diplomas revogadores e 

revogados atente ao esc6lio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de afastar 0 indesejavel efeito repristinatorio de norma inconstitucionaL 

Vale transcrever os seguintes excertos dos textos normativos (as capias integrais 

dos atos normativos acompanham a presente representacao), Os trechos em 

negrito apenas representam enfase, os trechos sublinhados referem-se aos 

preceitos cuja inconstitucionalidade se aponta na presente peca. Sao e1es: 

LEI N° 1585, DE 24 DE JULliO DE 1997 
DODF DE 25.07.1997 

Disciplina 0 Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAC;O SABER QUE 
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA 
E ED SANCIONO A SEGUJNTE LEI: 

1 A Lei 2.125, de 1998, restou integral e expressainente revogada pela Lei 2.564, de 2000. As demais leis 
sucedem-se no tempo, ora com derrcgacoes expressas ora com revogacces implfcitas (art. 2.°, § ~1.0, da 
Lei de Introducao ao C6digo Civil). 
2 No que se refere arepresentacao, 0 texto da Lei 2.746, de 2001; ein6cuo, pois nao veicula, em linha de 
principio, qualquer inconstitucionalidade. 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. lOA exploracao do Service de Transporte Coletivo de 
Escolares no Distrito Federal - STCEIDF - passa a obedecer as 
normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do Codigo 
Nacional de Transite e as demais normas estabelecidas pelo poder 
permitente. 
Paragrafo unico. Para efeito desta Lei, compreende-se por Service de 
Transporte Coletivo de Escolares 0 transporte de estudantes 
matriculados 'em estabelecimentos de ensino regular, especial, 
complementar, desportivo, cultural on religioso situados no 
Distrito Federal. 
(...) 
Art. 30 A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares 
far-se-a por autorizacao do 6rg8.o competente do poder permitente a 
pretendentes enquadradosnas seguintes categoriasr' 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentacao, bern como seja 
proprietario ou arrendatario mercantil de urn unico veiculo destinado 
ao STCE e, ainda, seja detentor de autorizacao em vigor;" 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que 
tenha transporte escolar incluido em suas atividades e seja detentora 
de autorizacao em vigor.' 

3 Redacao original do caput do art. 3.°: 
Art. 3° A prestacao do Service de Transporte Coletivo de Escolares far-se-a mediante 
autorizacao do orgao competente do poder permitente a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

Redacao definida pela Lei 2.125, de 1997: 
Art. 3° A prestacao do service de transporte coletivo de escolares far-se-a por autorizacao do 
orgao executor de transite do Distrito Federal a pretendentes enquadrados nas seguintes 
categorias: 

4 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 200l. 
Eis a redacao original do inciso I do art. 3.°: 

I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos no regulamento 
desta Lei e seja proprietario ou arrendatario de urn iinico veiculo destinado ao Service de 
Transporte Coletivo de Escolares; 

A redacao determinadapela Lei 2.125 de 1998: 
I - profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos na regulamentacao desta Lei 
e seja proprietario ou arrendatario de ate tres veiculos destinados ao service de transporte 
coletivo de escolares; 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
I - motorista profissional autonomo que satisfaca aos requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua 
regulamentacao, e que seja proprietario ou arrendatario de urn unico veiculo destinado ao STCE; 

5 A atual redacao restou determinada pela Lei 2.819 de 2001. 
Eis a redacao original do inciso IT do art. 3.°: 

IT - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.125 de 1998: 
II - pessoa juridica de direito privado, com sede no Distrito Federal, que tenha 0 transporte 
escolar incluido em suas atividades. 

A redacao determinada pela Lei 2.564 de 2000: 
II - pessoa juridica de direito privado com sede no Distrito Federal que tenha transporte escolar 
incluido em suas atividades. 
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MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoriade Controle de Constitucionalidade 

Art. 40 A autorizacao para prestacao do Service de Transporte 
Coletivo de Escolares tera validade de trinta e seis meses, renovavel 
nos termos que dispuser 0 regularnento desta Lei. 

LEI N° 2.125, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998
 
DODF DE 29.12.1998
 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares no Distrito Federal e da 
outras providencias", 

(oo .) 
Art. 2° Fica perrnitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei na 
prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, f6rias 
escolares, nos fmais de semana ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgao competente do poder publico. 
Paragrafo Unico. Na hipotese de 0 servico especial ser realizado nos 
finais de semana ou em dias feriados sem a autorizacao especifica 
referida no caput, esta sera validada no primeiro dia uti! apos a 
prestacao do servico. 

Art. 30 Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares de que trata esta Lei, e novas autorizac6es somente serno 
concedidas mediante estudos efetuados pelo orgao competente do 
poder publico, em con;unto com a eritidade de classe representativa da 
categoria dos prestadores de servico de transporte coletivo de 
esco1ares. 
Paragrafo unico. Serao mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicacao desta Lei aos prestadores do servico de 
transporte coletivo de escolares. 

Art. 40 Fica perrnitida a veiculacao de publicidade nos veiculos de 
transporte esco1ar, em conforrnidade com a legislacao vigente. 

LEI N° 2.564, DE 07 DE JULHO DE 2000
 
DODF DE 12.07.2000
 

Altera a Lei n? 1.585, de 24 de julho de 1997, 
que "disciplina 0 Service de Transporte 
Coletivo de Escolares do Distrito Federal e da 
outras providencias". 

(...) 
Art. 20 

- Fica perrnitida a utilizacao dos veiculos de que trata esta Lei 
na prestacao de servicos especiais nos periodos de recesso, nas f6rias 
escolares, nos finais de semanas ou em dias feriados, mediante 
autorizacao especifica do orgao competente do poder publico.6 

(...) 

6 Esse dispositive restou tacitamente revogado pelo art. 2.° da Lei 2.819 de 2001 igualmente transcrito. 
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MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRlTORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 70 
- Revogam-se as disposicoes em contrario, em especial a Lei 

n° 2.125, de 12 de novembro de 1998. 

LEI N' 2.819, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 
DODF DE 20.11.2001 

Altera a Lei n° 1.585, de 24 de julho de 1997, 
com redacao dada pela Lei n" 2.564, de 07 de 
julho de 2000, que disciplina 0 Service de 
Transporte Coletivo de Escolares do Distrito 
Federal. 

C·· .) 
Art. 3° Sera realizado 0 recadastramento dos transportadores 
escolares' de que trata esta· Lei, e novas autorizacoes somente serao 
concedidas mediante estudos efetuados pdo DETRAN-DF e 
representantes da categoria. 
Paragrafo unico, Serio mantidas as autorizacoes concedidas ate a 
data da publicaQao desta Lei aos prestadores do servico de transporte 
coletivo de escolares. 

Art. 4° Constatada pelo Poder Publico a existencia de demanda 
reprimida, novas autorizacoes para prestacao do servico de transporte 
coletivo de escolares poderao ser concedidas no prazo maximo de 
sessenta dias. 
Paragrafo unico, Os operadores que ja sejam credenciados e desejem 
nova a:utorizaQao, deverao transformar-se em pessoa juridica, 

C·· .) 

Art. 6° Fica permitida a transferencia da autorizacao para 
prestacao do senko de transporte coletivo de escolares, desde que 
o autorizado tenha no minimo urn ana como transportador no 
STCE. 
§ 1° 0 credenciado que efetuar a transferencia de sua autorizacao, nao 
podera pleitear nova autorizacao no periodo de cinco anos. 
§ 2° Em caso de morte ou invalidez do prestador de servico de 
transporte coletivo a transferencia da autorizacao para seus 
sucessores, nao senda exiiido 0 prazo minima de que trata a caput. 

LEI N° 2.994, DE 11 DE JUNHO DE 2002 
DODF 27.06.2002 

Altera a Lei n° 2.746, de 20 de julho de 2001. 

C·· .) 
Art. 2° Sera realizado recadastramento dos permissionanos de que 
trata esta Lei, e novas permissoes somente serao concedidas mediante 
concorrencia publica, apos constatacao de demanda reprimida, 
mediante estudas efetuados pelo DETRAN e 2 (dois) representantes 
indicados pda categoria. 
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MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade 

Art. 3° Mediante solicitacao formal do permissiomlrios, serlio 
mantidas, as permissoes e/on registros de veieulos de transporte 
eseolar, com prazo de validade no periodo eompreendido entre 02 
de janeiro de 2001 e a data da pnblieacao desta Lei, renovadas 
aguelas enjo prazo de veneimento tenham oeorrido no referido 
periodo. 
§ 1°A partir da publicacao desta Lei cada permissionano ten3- direito a 
cadastrar no sistema apenas urn Unico veiculo de transporte escolar, a 
excecao do contido no paragrafo segundo deste artigo, e ressalvados 
os casos comprovadamente existentes ate a publicacao desta Lei, cuios 
permissionanos terao preservados os direitos adguiridos. 
§ 2° 0 permissionano· possuidor de .dois ou mais veiculos de 
transporte escolar em operacao na data da publicacao desta Lei, fica 
impedido de participar de novas concorrencias publicas para a mesma 
fmalidade, ressalvada a hip6tese de inexistencia de interessados, 
caso,em gue sera permitida sua participacao nas mesmas. 

Art. 4° Ficam transformadas em permissoes para explorar 0 

Sistema de Transporte Coletivo de Eseolares - STCE, as 
autorizacoes de que trata a Lei n° 2.819, de 19 de novembro de 
2001. 

Como se ve, a Lei 1.585, de 1997, disciplinou 0 service de transporte 

escolar no Distrito Federal, lancando suas bases gerais sem afronta ao que disp6s 

a Uniao sobre 0 tema no lidimo exercicio de sua competencia privativa. No 

entanto, os diplomas que the sucederam acabaram par modificar a propria 

natureza juridica do instrumento juridico que autoriza a prestaeao do 

service de transporte escolar, nomeando-lhe e alterando-lhe para que passasse a 

figurar como se especie de service publico fosse, bern como par contrariar os 

preceitos constitucionais que estabelecem 0 regime juridico-administrativo para a 

prestacao de urn service dessa natureza. 

Registre-se desde logo a viabilidade de provocacao do controle 

abstrato perante 0 Supremo Tribunal Federal. Isso parque a hipotesc nao esta 

evidencia exercicio de competencia municipal. Ao reves, 0 Distrito Federal, ao 

editar as leis ora questionadas, 0 fez ao argumento de que estaria a legislar no 

exercicio de competencia concorrente; embora, como se vera a seguir, tenha 

acabado par invadir a competencia da Uniao que, nesse caso, eprivativa. 
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Confira-se, a prop6sito, 0 seguinte precedente do Excelso Pret6rio: 

EMENrA: - DJRBITO CONSTITUCIONAL. Al;AO DJRBTA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "OU 
PARTlCULARES" CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI N° 2.702, 
DE 04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA 
PROIBIDA A COBRAN<;A, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA 
UTILIZA<;AO DE ESTACIONAMENrO DE velcutos EM 
AREAS PERTENCENTES A INSTITUI<;OES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, PUBLICAS OU 
PARTICULARES." ALEGA<;AO DE QUE SUA INCLUSAO, NO 
TEXTO, IMPLICA VIOLA<;AO As NORMAS DOS ARTIGOS 22, 
I, 5°, XXII, XXIV e LIV, DA CONSTITUIl;AO FEDERAL. 
QUESTAO PRELIMINAR SUSCITADA PELA CAMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 
DESCABIM:ENTO DA ADI, POR TER CARATER MUNICIPAL A 
LEI EM QlJESTAO; b} DE ILEGITIM:IDADE PAS SIVA "AD 
CAUSAM". MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1°, DO R.I.S.T.F.). 
1. Nao procede a preliminar de descabimento da ADI sob a 
alegacao de ter 0 ato normative impugnado natureza de direito 
municipal. Argiiicao identica ja foi repelida por esta Corte, na 
ADIM:C n? 1.472-2, e na qual se impugnava 0 art. 1° da Lei Distrital n° 
1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Nao collie, igualmente, a alegacao de 
ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Camara Distrital, como 
orgao, de que emanou 0 ate normative impugnado, deve prestar 
informacoes no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6 e 10 da 
Lei n 9.868, de 10.11.1999. 3. Quanto ao mais, a A.D.I. tem 
plausibilidade juridica, pois nao pode 0 D.F. legislar sobre direito 
civil, nem por esse meio violar 0 direito de propriedade. 4. "Periculum 
in mora" tambem reconhecido. 5. Precedente no mesmo sentido: 
ADIM:C n l.472-DF. 6. Cautelar deferida. Decisao unanime, 
(STF, ADIM:C 2.448/DF, ReI. Min. Sydney Sanches, DJ 22/3/2002, 
sem enfase no original). 

Logo, a hip6tese permite 0 enfrentamento direto da 

constitucionalidade das leis distritais, tal como se passa a demonstrar. 

II. Da lnvasao de cornpetencla da Uniao 

Cuida-se de questionar 0 Sistema de Transporte Coletivo Escola 

(STCE) estabelecido no Distrito Federal. 

A Constituicao da Republica e clara quando estabelece que compete 

privativamente aUniao legis1ar sobre "transite e transporte" (art. 21, inciso XI, 

da CF/88). Alias, 0 criterio definidor da reparticao das competencias na 
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Constituicao, que precisamente cuida de definir as competencias legislativas na 

esfera federal, eo criterio do interesse local. Jose Afonso da Silva bern explica 0 

sistema da Constituicao de 1988: 

A nossa Constituicao adota esse sistema complexo que busca realizar 
o equilibrio federativo, par meio de uma reparticao de competencias 
que se fundanienta na tecnica da enumeraciio dos poderes da Uniiio 
(arts. 21 e 22), compoderes remanescentes para as Estados (art. 25, § 
1.0) e poderes definidos indicativamente para as Municipios (art. 30), 
mas combina, com essa reserva de campos especificos (nem sempre 
exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegacao (Art. 
22, paragrafo unico) , areas comuns em que se preveem atuacces 
paralelasda Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios (art. 23) e 
setores concorrentes entre Uniao e Estados em que a competencia para 
estabelecer politicas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe a 
Uniao, enquanto se defere aos Estados e ate aos Municipios a 
competencia suplementar. (Curse de Direito Constitucional 
Positivo, 20. ed. 2002, p. 477). 

o tema Transportes e de competencia legislativa privativa da Uniao, 

que, no justo exercicio dessa funcao constitucional, editou a Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (C6digo de Transite Brasileiro - CTB). 

Especificamente acerca do transporte escolar, 0 C6digo de Transite 

Brasileiro assim regulou em seus arts. 136 e 139, verbis ''(sem enfases no 

original): 

Art. 136. Os veiculos especialmente destinados a conducao coletiva 
de escolares somente poderao circular nas vias com autorizac;ao 
emitida pelo orgao ou entidade executivos de transite dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I - registro como vefculo de passageiros; 
IT - inspecao semestral para verificacao dos equipamento s 

obrigatorios e de seguranca; 
ill - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centimetres de largura, a meia altura, em toda a extensao das partes 
laterais e traseira da carrocaria, com 0 dfstico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veiculo de carrocaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

N - equipamento registrador instantaneo inalteravel de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

VI - cintos de seguranca em numero igual alotacao; 
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VII - outros requisitos e equipamentos obrigatorios estabelecidos 
pelo CONTRAN. 

Art. 139. 0 disposto neste Capitulo nao exclui a competencia 
municipal de aplicar as exigencies previstas em seus regulamentos, 
para 0 transporte de escolares. 

Da leitura do texto legal, extrai-se que a Uniao, ao exercer sua 

competencia 1egis1ativa, inseriu esse tipo de service de transporte num regime de 

prestacao tipica de direito privado. Com efeito, 0 transporte esco1ar, tal como 

estabe1ecido pela Uniao, configura modo de transporte particular, diverso dos 

sistemas de transporte coletivos publicos, 

Com efeito, a legislacao federal exige apenas a autorizacao para que 

o particular realize 0 transporte esco1ar. A distincao do service de transporte 

escolar em face da prestacao de service publico, como 6 0 transporte co1etivo, 6 

evidente. 

Autorizaeao administrativa, como sabido, substancia 0 "ato 

administrativo unilateral, discricionario e precario pelo qual a Administracao 

faculta ao particular 0 uso privativo de bern publico, ou 0·- desempenho de 

atividade material, ou a pratica de ato que, sem esse consentimento, seriam 

1egalmente proibidos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 13. ed. Sao PauIo: Atlas, 2001, p. 211, sem enfase no original). 

A distincao em relacao apermissao 6 substancial. Esta designa 0 ato 

administrativo unilateral, discriscionario e precario, gratuito ou oneroso, por 

meio do qual a Administracao Publica facu1ta ao particuIar a execucao de service 

publico ou a utilizacao privativa de bern publico. 0 objeto da permissao, 

portanto, "6 a execucao de service publico ou a utilizacao privativa de bern 

publico por particular. Dai a sua dup1a acepcao permissao de service publico e 

permissao de uso" (Idem, p. 213). 
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A legislacao distrital, em nitida hipotese de invasao de 

competencia da Uniao, den ao service de transporte escolar a caracteristica 

de service publico. 

A materia versada nos diplomas distritais ora representados cuidam 

tanto de transito, na parte relativa a seguranca, natureza e classificacao do 

veiculo, quanta ao transporte, especificamente relacionada ao objeto da ser 

transportado (pessoas), sua forma e condicces. 

Em caso analogo ao presente, 0 Supremo Tribunal Federal foi firme 

em reconhecer a inconstitucionalidade do diploma legal. A ementa do julgado 

assim registra: 

EMENTA: AC:Ao DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARlliA. LICENCIAMENTO DE 
MOTOCICLETAS DESTlNADAS AO TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PASSAGEIROS. COMPETENCIA DA 
UNIAO. lNCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. E da 
competencia exclusiva da Uniao legislar sobre transite e transporte, 
sendo necessaria expressa autorizacao em lei complementar para que a 
unidade federada possa exercer tal atribuicao (CF, artigo 22, inciso 
XI, e paragrafo unico). 2. Inconstitucional a norma ordinaria estadual 
que autoriza a exploracao de services de transporte remunerado de 
passageiros realizado por motocicletas, especie de veiculo de aluguel 
que nao se acha contemplado .no C6digo Nacional de Transite.. 3. 
Materia originaria e de interesse nacional que deve ser regulada pela 
Uniao apos estudos relacionados com os requisitos de seguranca, 
higiene, conforto e preservacao da saude publica. Ayao direta de 
inconstitucionalidade procedente. 
(STF, ADI 2606/SC. ReI Min. Mauricio Correa: DJ 7/212003). 

Resta evidente, portanto, que a legislacao distrital ora atacada, ao 

modificar substancialmente a natureza juridica do service de transporte escolar 

realizado no Distrito Federal, tratou de "transporte", materia cuja competencia 

privativa pertencente aUniao, Desse modo, a toda evidencia as nonnas distritais 

nao resistem a urn confronto direto com a Carta Constitucional. 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

ill. Da vlolacao ao principia llcltatorto 

Ainda que se admita, apenas por favor ao debate, que seria possivel ao 

Distrito Federal modificar a natureza juridica do transporte escolar, restam 

igualmente contrariados uma pletora de preceitos constitucionais. 

Com efeito, a permissao para prestacao de services publicos so pode 

. ser concedida por meio de procedimento licitatorio, A propria Constituicao da 

Republica enfatiza, em seu artigo 175, caput, que a prestacao de service publico 

sera feita, senao diretamente, apenas "sob regime de concessao ou permissao, 

sempre atraves de Iicitacao", de modo a nao admitir qualquer forma de renovacao 

de permissoes anteriorrnente concedidas sem 0 devido procedimento Iicitatorio, 

Outrossim, a Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe 

"sobre 0 regime de concessao e permissao da prestacao de services publicos 

previsto no art. 175 da Constituicao Federal", define permissao de service 

publico como "a delegacao, a titulo precario, mediante licitacao, da prestacao de 

services publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco" (art. 2°, inc. 

IV). 

o artigo 40 da mencionada Lei federal ressalta que a "permissao de 

service publico sera forrnalizada mediante contrato de adesao, que observara os 

terrnos desta Lei, das demais norrnas pertinentes e do edital de licitacao, 

inclusive quanto a precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo 

poder concedente". 

Logo, percebe-se que as disposicoes contidas na legislacao distrital 

ora atacada afrontam a mais nao poder 0 texto constitucional. Confira-se, por 

exemplo, 0 que afirmam os ja transcritos arts. 2.° a 4.° da Lei distrital 2.994, de 

2000, que simplesmente transmuda as autorizacoes concedidas para permissoes, 

alem de estabelecer que somente por meio de licitacao que outros particulares 
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poderao realizar service de transporte escolar. A Lei 2.819, de 2001, em seu art. 

6.°, simplesmente estabelece 0 que chama de "transferencia da autorizacao para 

prestacao do service de transporte coletivo de escolares, desde que 0 autorizado 

tenha no minimo um ana como transportador do STCE". Emais que evidente a 

ofensa ao principio licitat6rio. 

Assim, de todo 0 exposto, constata-se a patente inconstitucionalidade 

das leis distritais ora apontadas: (i) a uma, porque 0 service de transporte escolar 

observa regime de direito privado, de sorte a se exigir, consoante preve a 

legislacao federal, apenas a autorizacao administrativa; (ii) a duas, porque, ainda 

que se admita, por hip6tese, que possa tal service ser prestado como se fosse 

coletivo e, por conseguinte, publico, tal situacao atrairia 0 regime juridico

administrativo de Direito Publico, a fim de que a concessao de permiss5es se 

desse apenas par meio de licitacao, 

A hip6tese, portanto, tendo em vista a franca inconstitucionalidade 

que fulmina todo 0 diploma distrital objeto dessa representacao, esta a merecer 0 

reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de 

sorte a afastar os diplomas normativos mencionados do ordenamento com efeitos 

ex tunc e eficacia erga omnes. 

iV. Do pedldo de medlda cautelar 

Par derradeiro, impende registrar a necessidade de que, caso se 

entenda pelo ajuizamento da a<;ao direta de inconstitucionalidade, seja formulado 

pedido de medida cautelar. as fundamentos constitucionais invocados 

patenteiam a plausibilidade da tese sustentada, ao passo que 0 aspecto da 

urgencia - periculum in mora - encontra-se tambem presente asaciedade. Anote

se que sao imimeros os particulares que ingressam com pleitos de concessao de 

autorizacao perante os orgaos administrativos de transite, que se veem tolhidos 

de realizar atividade licitamente autorizada pelo texto constitucional e pela 
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legislacao federal. Mais ainda, a ausencia de precariedade dos titulos 

autorizadores da circulacao desses veiculos evidencia urn "nicho" mantenedor da 

prestacao de urn service que nao possui carater publico e, par forca de legislacao 

inconstitucional, atua como se fosse (publico e coletivo). 

Vale lembrar que se alia a avaliacao da existencia do periculum in 

mora a mensuracao a respeito da premencia da decisao em face de relevante 

interesse de ordem publica, consoante se depreende do sentido finalistico da 

norma inscrita no artigo 170; § 3.° do Regimento Intemo do Supremo Tribunal 

Federal, e no artigo 10, § 3.°, da Lei 9.868, de 1999, aplicaveis ao caso. 

Dessa forma, com 0 intuito de preservar a integridade da ordem 

juridico-processual no Distrito Federal, admite-se, em [uizo de conveniencia, 0 

deferimento cautelar, como faz ver 0 Ministro Celso de Mello em trecho de seu 

voto proferido quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 766-11RS 

(Dill 27.05.1994), textualmente: 

C·· .) 
Mais do que em face da configuracao do periculum in mora, 

considero que 0 deferimento da medida lirninar postulada justifica-se 
por raz5es de conveniencia, fundadas na necessidade de preservar a 
integridade da ordemjuridico-administrativa locaL 

Nesse sentido, com 0 objetivo de possibilitar a suspensao da eficacia 

de diversas normas inconstitucionais, 0 Supremo Tribunal Federal iterativamente 

tern afrrmado que 0 periculum in mora tambem consiste na conveniencia da 

concessao da medida cautelaI', cuja justificativa onto16gica reside no carater 

politico que reveste 0 controle de constitucionalidade (RTJ 145/775 e 154/779), 

na medida em que age 0 orgao incumbido da fiscalizacao abstrata da 

constitucionalidade das leis como verdadeiro "legislador negative", Tal esc6lio 

vern sendo mantido, a teor do que se observa na decisao adiante transcrita: 

Acao direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Inciso X do 
paragrafo unico do artigo 118 da Constituicao do Estado do Rio de 
Janeiro. 



MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 

MINISTERlO PUBLICO DO DISTRlTO FEDERAL E TERRITORIOS
 

Assessoria de Controle de Constitucionalidade
 

- Nao ha duvida de que ha relevancia juridica nas quest6es de saber se, 
em face da atual Constituicao, persiste a necessidade da observancia 
pelos Estados das norrnas federais sabre a processo legislativo nela 
estabelecido, bern como se a preceito do § 7° do artigo 144 da Carta 

'Magna Federal, a qual alude a lei ordinaria, se aplica aLei Organics 
da Policia Civil Estadual, 
- Dada a relevancia juridica dessas questdes, que envolvem 0 

alcance do Poder Constituinte Decorrente que e atribuido aos 
Estados, epossivel, como se entendeu em precedentes desta Corte, 
utilizar-se do criterio da conveniencia, em Iugar do periculum in 
mora, para a concessao de medida liminar, ainda quando 0 

dispositivo impugnado ja esteja em vigor ha anos. Pedido de 
liminar deferido, para suspender, ex nunc e ate a decisao final desta 
acao, a eficacia do inciso X do paragrafo unico do artigo 118 da 
Constituicao do Estado do Rio de Janeiro. 
(STF, ADIM:C 2314/RJ, ReI. Min. Moreira Alves, DJ 8/6/2001, sem 
enfase no original; no mesmo sentido, cf. ADIMC 1087/RJ, ReI. Min. 
Moreira Alves, DJ 7/4/1995) 

Por esses motivos, justifica-se a suspensao liminar dos dispositivos 

distritais que tratam do sistema de transporte escolar. 

V. Conclusao e pedldo 

Diante do exposto, e adotando as raz6es expendidas no expediente em 

anexo, representa-se a Vossa Excelencia pela propositura de acao direta de 

inconstilucionalidade, com pedido de medida cautelar, dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da 

Lei distrital 2.125, de 1998, do art. 2.° da Lei distrital 2.564, de 2000, dos arts. 

3.°,4.° e 6.° da Lei distrita12.819, de 2001, e dos arts. 2.°, 3.° e 4.° da Lei distrital 

2.994, de 2002, a fim de que a desconformidade com 0 texto constitucional 

explicitada seja declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

BrasilialDF, 8 de junho de 2006. 

Antonio Henrique G. Suxberger ROGERIO SCHIETTI 
Promotor de Justica Procurador-Geral de Justica do Distrito 

Assessor do PGJ Federal e Territ6rios 
MPDFT 



SINDICATO DOS TRANSPOf,,! TES ESCOLARES oe BRAsiLIA - SINTRESC/DF 
Defendendo 0 interesse aos tronsportadores escolares para que os estudantes 

sejam transporraaos com conforto, qualidade e seguran~a. 

.. 

~ 

I' 

'. 

i 

DECRETO N° 29.554, DE 25 DE SE:TE~J1BRO DE 2008. (O') 

Alteraa redaeao do paragrafo unlco dontigo 19 do Regulamento do Servioo de Transporte Coletlvo de 
Escolares do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nO 23.234, de 20 de setembro de 2002. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO F::DERAL, no U$O das atrlbuioOes que Ihe confere 0 artigo 100, incisos 
VII e XXVI, da Lei OrgAnlca do Distr:to Federal, combinadocom 0 artigo 22, da Lei nO 2.819, de 19 de 
novembro de 2001, DECRETA: 

Art. 10.0 Paragrafountco do artigo 19 co Regulamento do Servi~o de Transporte Coletivode Escolares 
do Distrito Federal aprovadopelo Dl~cre,to nO 23.234, de 20 de setembrode 2002, publicado no DODF nO 
183, de 24 de setembrode 2002, p2 ssa a vigorar com a seguinte reda9Ao: 

Paragrafo unlco, Os velculos podernotur ate no maximo 10 anos de fabricayio, exigindo-se a cada 
perlodode 02 (dois) anos ou a qualquermomentano interesse do DETRAN/DF, a realiza~Ao de inspe~o 
veicular, a ser realizada por OrgAo credenciado pelo INMETRO. 

Art. 20
• 0 prazo para cumprimento ao q.ie se refere 0 panigrafo unlco e de 6 (seis) meses;a contar da 

publlcaOAo deste Decreto. 

Art. 3D
• Este Decreto entra em vigor na :lata de sua publicaOAo. 

Art. 40 
• Revogam-se as disposj~Oes em contrarlo. 

Brasilia, 25 de setembro de 2008. 

1200 da RepUblica e 49° de Brasilia 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

(O') Republicado por haver saldo com in(:orre~Ao no original publicadono DODF nO 192, de 26 de 
setembro de 2008, pagina 10. 

SEPS 7051905 conjunto B 1° and:i!Jr, sala 125 - Cep: 70.390-055 - Brasflla/DF - (61) 3244-4656 
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PORTARIA N' 214, DE 28 DE AGOSTO DE 2009. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO DlSTRITO FEDE

RAL, no uso de suas atribuicoes regimentais e considerando 0 disposto no inciso V, artigo lOS, da
 
Lei Organica do Distrito Federal, resolve:
 
Art. I' - Prorrogar por mais 60 dias, 0 prazo determinado no artigo 4', da Portaria n" 161, de IS
 
dejunho de 2009.
 
Art. 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao,
 

RICARDO PINHEIRO PENNA 

DEPARTAMENTO DE TMNSITO DO DISTRITO FEDERAL 

INSTRUCAO N' 214, DE 28 DE AGOSTO DE 2009. 
o DlRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DlSTRITO FEDERAL,
 
no uso das atribuicoes que Ihe confere 0 artigo 100, Inciso XLI, do Regimento Intemo do
 
Departamento de Transite do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n? 27.784, de 16 de marco
 
de 2007, resolve:
 
Art. I' - Fica prorrogado para 0 dia I' de outubro de 2009, 0 inicio da fiscalizacao do lieenciamen

to anual de veiculos, relative ao exercicio de 2009.
 
Art. 2° - Esta Instrucao entra em vigor na data de sua publicaeao, e revogam-se as disposicoes em
 
contrario.
 

JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS 

INSTRUCAo N' 215, DE 28 AGOSTO DE 2009. 
o DlRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DlSTRJTO FEDERAL, 
no uso das atribuicoes que Ihe confere 0 artigo 100, Incisos I e XLI, do Regimento lntemo do 
Departamento de Transite do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n? 27.784, de 16 de marco 
de 2007, resolve: 
Art. 1° - Ate que seja editada Lei dispondo sobre a materia, a permissao e procedirnentos para 
exploracao do Service de Transporte Coletivo de Escolares do Distrito Federal- STCE no ambito 
do Distrito Federal observara 0 que dispuser esta Insrrucao e a Lei Federal n' 9.530, de 23 de 
seternbro 1997, 

Art. 2' - 0 Sistema de Transporte Coletivo de Escolares do Distrito Federal- STCE-DF constitui 
urn service publico, explorado pelo partieular mediante permissao formal do DETRANIDF. 
Art. 3° - As Permissoes para exploracao do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares conce
didas nos termos da Legislacao vigente ficam convalidadas ate que nova Lei disponba sobre a 

forma de exploracao desse service. Paragrafo unico. 0 DETRANIDF permanece como ente 
normatizador, coordenador e fiscalizador do Sistema de Transporte Coletivo de Escolares do 
Distrito Federal. 

Art. 4' - Ate que a Lei defina a forma de exploracao do STCE, fica vedado 0 deferimento de novas 
permissoes. 

Art. 5' - A transferencia da titularidade da permissao para exploracao do STCE e condicionada a 
previo procedimento de habilitacao do requerente, para 0 que sera exigido: 
a) Requerimento, em formulario proprio, a ser fornecido pelo DETRANIDF, solicitando a ernis

sao de autorizacao para presta9ao do STCEIDF; 

b) Copia da carteira de identidade ou ato constituicao da ernpresa, copia da inscricao no Cadastre
 

de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda ou Cadastre nacional de Pessoa Juridica,
 
c) Comprovante de residencia ou da sede da empresa no Distrito Federal.
 
d) Certidiio negativa do Cartorio de Distribuicao Criminal, expedida em nome do requerente e dos
 

socios no caso de pessoajuridica, renovavel a cada cinco anos (art. 329 do CTB);
 
e) Certidao Negativa de Debitos, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito
 

Federal;
 
1)Copia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo - CRLV, do exercicio vigente, do
 
veiculo a ser cadastrado com copia do documento que assegura a posse quando for 0 caso;
 
g) Declaracao fumada pelo requerente, cornprometendo-se a manter atualizado seu cadastro junto
 

ao DETRANIDF sempre atualizado e regularizado;
 
h) comprovante de pagamento dos encargos relativos it vistoria e emissao de documentos.
 
Paragrafo unico; Nao sera concedida perrnissao para exploracao do Sistema de Transporte Cole

tivo de Escolares apessoa fisica que ocupe cargo ou funcao publica de dedicacao exclusiva.
 

Art. 6° - Para os fins deste regulamento, considera-se:
 
I. STCE - Sistema de Transporte Coletivo de Escolares: transporte coletivo de estudantes rnatri
culados em estabelecimentos de ensino regular, especial, complementar (extra-classe), situ ados 

no Distrito Federal; 
II. PERMISsAo: Ato formal do Diretor-Geral que confere apessoa habilitada em procedimento 

especifico 0 direito de explorar 0 STCE; 
III. AUTORIZACAO DE TRAFEGO: Documento de porte obrigatorio que autoriza 0 trafego 
do veiculo vistoriado, com validade de seis meses, vinculado aurna permissao; 
IV. AUTORJZATARJO PESSOA FislCA: Pessoa fisica detentora da PERMISsAo para explo
rar 0 sistema de transporte coletivo de escolares, fomecido pelo DETRANIDF, que nao possua 
mais de urn registro de veiculo de transporte de escolares vinculado it sua Permissao, 
V. PERMISSIONARlO PESSOA JURiDlCA - Pessoajuridica de direito privado detentora da 
PERMISSAO para explorar 0 sistema de transporte coletivo de escolares, fornecida pelo DE
TRANJDF, com sede no Distrito Federal, e que tenha 0 transporte de escolares como atividade 

principal em seu Contrato Social; 
VI. CONDUTOR DE ESCOLARES - Condutor de veiculo habilitado na categoria "D" ou "E'". 
com formacao especifica inserida na sua CNH, inserito no cadastro de condutores de veiculos 

escolares do DETRANJDF; 
VII. DES CARACTERIZACAo DO VEicULO - Remocao de todo e qualquer elemento que 0 

earacterize como veiculo de transporte escolar, bern como alteracao da categoria do veiculo de 

aluguel para particular.junto ao DETRANJDF; 
X. VEicULO CLASSE "A" - Eaquele com capacidade minima de 8 (oito) e maxima de 16 

(dezesseis) passageiros acomodados em assento, inclusive 0 condutor; 
XI. VEicULO CLASSE "B'" - Eaquele com capacidade superior a 16 (dezesseis) passageiros 

acomodados em assento, inclusive 0 condutor;
 
Art. 7' - 0 STCElDF sera explorado por profissional autonomo ou pessoajuridica com sede no
 

Distrito Federal que tenha a exploracao do transporte escolar como atividade prineipal de seu
 
contrato social, mediante perrnissao deferida do Departamento de Transite do Distrito Federal


DETRAN/DF.
 
Paragrafo unieo, 0 permissionario pessoa fisica ou juridica podera requerer 0 registro de veiculo 

de transporte de escolares na qualidade de proprietario, locador ou possuidor direto por forca de 
contrato de muruo de qualquer natureza. 
Art. 8' - 0 DETRANJDF mantera cadastro atualizado contendo os dados dos permissionarios, 
dos condutores e dos registros de veiculos, bern como das infracoes e penalidades aplieadas, alem 
de outros dadosjulgados necessaries aperfeita fiscalizacao do STCEIDF. 
Art. 9° - A Autorizacao de Trafego sera renovada semestralrnente, mediante vistoria tecnica 
realizada pelo DETRANJDF mediante aprescnracao dos seguintes documentos: 
a) Copia do CRLV; 
b) Certidao de Nada Consta de multas do veiculo; 
c) Laudo de Vistoria Tecnica do Veieulo, quando necessario; 
d) Comprovante de pagamento dos encargos relativos avistoria e ernissao de documentos; 
e) Comprovante de nada consta de debitos do veiculo. 
Art. 10 - 0 permissionario pessoa juridica podera cadastrar os condutores no DETRAN/DF, 

mediante apresentacao dos seguintes documentos: 
a) Requerimento, em formulario proprio a ser fomecido pelo DETRANIDF, 
b) Certidao Negativa emitida pelo DETRANIDF, relativas ao cometimento de infracoes gravissi

rna ou grave, ou na condicao de reincidente em infracao media durante os ultimos doze meses; 
d) Copia do comprovante de residencia; 

e) Copia da carteira de identidade; 
1)Copia da Carteira Nacional de Habilitacao, categoria "D" ou "E'"; 
g) Certidiio Negativa do Cartorio de Distribuicao Criminal, relativa aos crimes de qualquer natu

reza, renovavel a eada cinco anos; 
h) Comprovante do vinculo empregaticio como permissionario pessoajuridica; 
i) Declaracao de que nao esta obrigado a executar atividade exclusiva, em razao do exercicio de 

cargo ou funcao publica. 
§ 1°- Nao sera eadastrado como condutor a pessoa fisica que esteja obrigada a executar atividade 
exclusiva, em razao do exercicio de cargo ou funcao publica, e que nao satisfacam os requisitos 

previstos no artigo 139 do Codigo de Transite Brasileiro. 
§ 2° - 0 permissionario pessoa fisiea podera eadastrar urn condutor para substitui-lo, mediante 

requerimento instruido com os documentos acima elencados. 
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§ 3°· Quando ocorrer 0 termino do vinculo empregaticio do condutor, 0 permissionario devera
 
comunicar ao DETRANIDF, que prornovera 0 registro de baixa no cadastro do mesmo.
 

§ 4' - 0 condutor do STCEIDF devera, no exercicio de suas atividades, trajar-se adequadamente,
 
usando calcas compridas,camisacom mangae calcado, na forma previstano eTB.
 
Art. II - 0 condutor de veiculo do STCEJDF devera, quando em service, portar os seguintes
 
documentos, alem dos exigidos pelo Codigo de Transite Brasileiro:
 
I. CRLV do veiculo; 
II. Autorizacao de trafego do veiculo; 
III. CNH; 
IV. Relacao contendo 0 nome e instituicao de ensino dos alunos transportados, devidamente
 
homologada pelo DETRANIDF.
 
§ 10

_ Excepcionalmente e em umaunica vez, em razao de inclusao de novosalunos,podera sec
 
adrnitido 0 transporte de escolares nao constantes da relacao, ate 0 limite de 20% (vinte por
 

cento).
 
§ 2°- Quando0 eontratante fora instituicao de ensino, a mesmafomecera a relacao dos alunosda
 
instituicao que fazem usa continuamente dos services ou que participarao da atividade extra

classe.
 
Art. 12 - Somente podera ser utilizado no STCEIDF veiculo registrado e licenciado no DETRANI
 
DF, na categoria de aluguel, com capacidade de lotacao minima de 8 (oito) passageiros.
 

§ I' Epermitida, a qualquer tempo, a substituicao de veiculos cadastrados no STCEJDF por outro
 
veiculo, desde que constatadopor vistoriaveiculara descaracterizacao do veiculo substituidoe
 
seu registro nacategoriaparticular.
 
Art. 13 - 0 Veiculo registrado na exploracao do STCEIDF devera ser vistoriado semestralmente,
 
o que sen. certificado no campo proprio da Autorizacao de Trafego,
 

Art.14 ~ Paraobtencao da perrnissao de trafego, 0 veiculo devera estarearacterizado confonne 0
 
disposto no inciso III do art. 136 do Codigo de Transite Brasileiro, seguindo-se os disticos de
 
"ESCOLAR".
 
Paragrafo unico. No caso dos veiculos com idade igual ou superior a 10 (dez) anos de fabricacao,
 
sera exigido a realizacao de inspecao veicular, a ser realizada por Orgao credenciado pelo INME

TRO, a cada periodo de 0 I (urn) ano ou a qualquer momento no interesse do DETRANIDF.
 
Art. 15 -A vistoria no DETRANIDF, realizada semestralmente, objetivara assegurar boas condi

coes de uso e seguranca, aparencia, conforto,higiene e funeionamento dos equipamentos obriga

torios e mecanicos do veiculo, bern como 0 atendimento as especificacoes e exigencias do Codigo
 
de Transite Brasileiro,deste regulamentoe demaisnormasvigentes.
 
§ lO- Na realizacao da vistoria deverao ser apresentados os seguintesdocumentos:
 
a) Copia do CRLV do exercicio, comprovando 0 licenciarnento do veiculo;
 
b) Comprovante de recolhimento de encargo de vistoria.
 

§ 2' - Apos aprovado em vistoria realizada pelo DETRANIDF, sera emitida ou renovada a
 
Autorizacao de Trafego, com a indicacao do prazode vencimentodavistoria.
 
§ 30 

- Aexisteneia de debitode qualquer natureza no cadastro doveiculo irnpedira a realizacao da
 
vistoria,bern como ernissao/renovacao daautorizacao de trafego
 
§ 4' - As vistotias poderao ser realizadas nos locais previamente autorizados pelo DETRANIDF.
 
Art. 16 - Ao ser submetido a vistoria para obtencao da autorizacao de trafego, alern do disposto
 
no Art. 15,0 veiculo devera ser apresentado com:
 
I. Equipamento registrador instantaneo inalteravel de velocidade e tempo. 
11. Cintode Seguranca em numero correspondente ao de passageiros 
III.Parteeletrica e demais equipamentosobrigatorios em bornestadode conservacao, 
IV Inscricao de "capacidade de Lotacao Maxima", "Use 0 cinto de seguranca" e "Proibido 
Fumar' em localvisivel. 
V. Numero da Permissao do Pennissionario e do veiculo registrado no sistema, caso de Pessoa
 
Juridica.
 
Art.17- a permissionario pessoajuridica devera identificar nas lateraisdoveiculo a razao social
 
ou nomefantasia.
 
Art. 18 - Na ocorrencia de siruacao que impossibilite a utilizacao do veiculo, desde que devida

mente comprovada, podera 0 DETRANIDF autotizar veiculo temporario nao registrado, desde
 
que sejampreservadosos requisitosde seguranca previstosneste regulamento.
 
Art. 19 - Os veiculos do STCEIDF somente poderao ser conduzidos por:
 

1- permissionario pessoa fisica ou condutorsubstituto, em face demotivo excepcional e relevan

te que impossibiliteaquele de conduzir0 veiculo;
 
II -condutores empregados de empresa permissionaria, devidarnente cadastrados no DETRANI 
DF,no caso de pennissionario pessoa juridica. 
Art. 20 - Evedada a utiliza9ao dos pontos de paradas, terminais e locais restritos destinados ao 
Servi90 de Transporte Publico Coletivo do Distrito Federal. 
Paragrafo Unico. 0 DETRANIDF, em conjunto com as Administra90es Regionais, sinalizara os 
locais preferenciaisparaembarquee desembarque de alunos,nasproximidades dasescolas. 
Art.21 - as escolares dever30 ser transportados bern acornodados em assento de passageiros, 
usando cinto de seguran9a, sendo vedado 0 transporte em pe e de men ores de 10 (dez) anos de 
idadeno bancodianteirodo veiculo. 
Paragrafo Unico. Os veiculos que transportarem crian9as com idade ate 05 (cinco) anos !icarn 
obrigadosa circularern com a presen9ade adultoresponsavelpela seguran9a dos rnesmos. 
Art. 22 - Os permissionmos do STCEIDF deverao, obrigatoriarnente, fmnar contrato de presta

930deservi90com os pais ou responsaveisdos escolaresou com institui90esdeensino.de acordo
 
com as normas do Codigo Civil Brasileiro e 0 Codigo de Defesa do Consumidor.
 
Paragrafo unico. Nao sera admitido contratoque estabele9aprazo de vigencia indetenninado,
 

pagarnento individual de passagem por cada viagem realizada, utilizacao de vale-transporte e de
 
passe estudantil, bern como de outros tipos de passes utilizados no service de transporte publico
 

coletivo do Distrito Federal.
 
Art. 23. Sao direitos dos permissionarios do STCEIDF:
 
I. interromper a prestacao dos services, com anuencia previa do DETRANIDF, observadas as 

condicoes estipuladas em contrato; 
II. recorrer das decisoesque lhes foremimputadas como penalidades,nos termosdesteregula
mente; 
III. fazer-se representar, atraves do Sindicato representativo da categoria, perante os orgaos
 
envolvidos, sempreque houverdiscussao ou deliberacao que envolvamos interessedos Perrnis


sionarios (art. 8' III e art. 10' da Constituicao Federal);
 

IV Interromper 0 trajeto quando 0 aluno esteja:
 
a) portando aparelhos sonoros de modo a perturbar os demais passageiros;
 

b) recusando-se a usar 0 cinto de seguranca;
 
c) praticando atitudeinconveniente;
 
d) transportando animaisou objetos incompativeis com 0 conforto ou a seguranca dos demais
 
passageiros.
 
Art. 24 - Cabe ao DETRANIDF exercer, em carater permanente, a fiscalizacao do STCEIDF,
 
aplicare executaras penalidadesprevistas neste regulamento, intervindoquandoe daformaque
 
se fizer necessario paraassegurar 0 seu regularfuncionamento.
 
Paragrafo unico. Compete privativarnente ao DETRANIDF arrecadar em seu favor as multas
 

aplicadas pelas infracoescometidas eontra 0 STCE.
 
Art. 25 - Sem prejuizo das competencies que Ihe sao afetas como entidade executiva de transite,
 
o DETRANIDF, na fiscalizacao a que se refere 0 arrigo anterior, observara 0 disposto neste 

regulamento, notadarnente no quese refere: 
I. Permissao para a prestacao do STCEIDF, ernitida pelo DETRANIDF; 

II. Autorizacao de Trafego; 
III. CNH;
 
IV.CRLV
 
V ao porte da docurnentacao obrigatoria;
 
VI. a quantidade de passageirostransportados, de acordo com a lotacao prevista no registro do 
veiculo; 
VII. ao conforto e a seguranca dos passageiros;
 
VIlI. it conservacao, manutencao e higiene dos veiculos;
 
IX. ao proceder dos condutores;
 

X. aos equipamentos obrigatorios e suas condicoes de uso. 
Art. 26 - Constitui infracao ao Sistema de Transporte Coletivo de Escolares do Disttito Federal 

a violacao a qualquer preceitodesteregulamento ou de lei especifica, sendo 0 infrator sujeitoas 
penalidadese medidasadrninistrativas previstasem cada artigo. 
Art.27 - Abastecer0 veiculo quandoem service. 
Infracao: media; 
Penalidade: multa. 
Art, 28 - Deixar de comunicar ao DETRANIDF, no prazo de cinco dias, acidente envolvendo 
veiculo de sua propriedade, cadastrado no STCEIDF. 
Infracao: grave; 
Penalidade: multa; 
Art. 29 - Transportar passageiros em pe, 

Infracao: grave; 
Penalidade: multa; 
MedidaAdministrativa: retencao ate a regularizacao, 
Art.30 ~ Nao atenderas exigencias dacaracterizacao visual do veiculo especificada pete Codigo 
de Transito Brasileiro e neste regulamento. 
Infracao: grave; 
Penalidade: multa; 
MedidaAdministrativa: retencao atea regularizacao, 

Art. 31 - Transportar passageirosde formaque comprometaa sua seguranca ou ados demais. 
Infracao: grave; 
Penalidade: multa; 
MedidaAdministrativa: retencao ate a regularizacao. 
Art. 32 - Nao portar documento obrigatorio para STCEJDF e10urecusar sua apresenta9ao quando 

solicit ado poragentedaAutoridade Executivade Transito. 
Infra9ao: grave; 
Penalidade: multa; 
MedidaAdministrativa: retenl;ao do veiculo. 
Art. 33 - Conduzir veiculo com porta aberta.
 
Infra9ao: grave;
 
Penalidade: multa;
 

MedidaAdministrativa: reten930do veicuIo. 
Art. 34 - Utilizar, nos servi90s do STCEJDF, condutor nao cadastrado.
 
Infra9iio: gravissima;
 
Penalidade: multa e apreensao do veiculo por dez dias.
 
Art. 35 - Dificultar a a9ao fiscalizadora dos Agentes da Autoridade de Transito.
 

Infra9ao: grave;
 
Penalidade: multa.
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Art. 36 - Impedir ou deixar de colaborar na realizacao de levantamento de informacoes de estudos,
 
quando solicitado pelo DETRAN/DF.
 
Infracao: leve;
 
Penalidade: multa.
 
Art.37 - Portar ou manterno veiculo, quandoem service, anna de qualquer especie,
 
Infracao:gravissima;
 
Penalidade:multa, suspensao do direitode dirigir escoiares por sessentadias;
 
Medida Administrativa: apresentacao do condutor a autoridade policial.
 
Art. 38 - Fazer usa de bebidaalcoolica ou substancia entorpecente em servico, no intervalode
 
jornadaou antes.
 
Infracao:gravissima;
 
Penalidade: multa, suspensao do direito de dirigir escolares pornoventadias;
 
MedidaAdministrativa: retencao do veiculo.
 
Art. 39 - Apresentar docurnentacao adulterada ou prestar informacao falsa para obtencao de
 
qualquer documento referente ao STCE ou para impedir a apuracao de infracao.
 
Infracao:gravissima;
 
PenaJidade: multa, suspensao do direito de dirigir escolares por trinta dias;
 
Medida Administrativa: recolhimento da Autorizacao de Trafego;
 
Art. 40 - Coagir, agredir ou tentar agredir moral ou fisicamente qualquer Agente da Autoridade de
 

Transite, passageiro ou colega de trabalho.
 
Infracao:gravissima;
 
Penalidade: multa, suspensao do direito de dirigir escolares por noventa dias;
 
Medida Administrativa: recolhimento da Autorizacao de Trafego e apresentacao do condutor a
 
autoridade policia\.
 

Art. 41 - Operar com veiculo nao cadastrado no DETRAN/DF para 0 respectivo servico, exceto
 
nos casos previstos oeste regulamento.
 

Infracao:gravissima;
 
Penalidade: multa;
 

MedidaAdministrativa: recolhimentodo veiculo. 
Art. 42 - Deixar de encaminhar veiculo para vistoria quando determinado pelo DETRAN/DF. 
lnfracao: leve; 
Penalidade: multa. 
Art. 43 - Deixar de atualizar ou de dar baixa no cadastro de condutores do STCE/DF no prazo 
maximo de 15(quinze)dias. 
Infracao: media; 
Penalidade: multa, 
Art. 44 - Deixar de finnar contrato de prestacao de service. 
Infracao:media; 
Penalidade: multa. 
Art. 45 - Nao solicitar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a descaracterizacao do veiculo 
substituido ou retirado do STCEIDF. 
lnfracao: media; 
Penalidade: multa; 
MedidaAdministrativa: retencao do veiculo. 
Art. 46 - Trajar-se 0 condutor inadequadamente. 
Infracao: media; 
Penalidade: multa. 

Art. 47 - Exercer a atividade com a CNH vencida ha mais de 30(trinta) dias. 
lnfracao: grave; 
Penalidade:multa; 

Medida Adrninistrativa: recolhimento do veiculo. 
Art. 48 - Conduzir veiculo com passageiros acima da capacidade de lotacao. 
lnfracao: grave; 
Penalidade:multa; 
MedidaAdministrativa: retencao do veiculo. 
Art. 49 - ConduzirveicuIo com passageirossem acompanhante, na hip6tesedo Paragrafo Unico 
do Art. 22. 

Infracao: grave; 
Penalidade: multa; 
Medida Administrativa: rerencao do veiculo. 

Art.50 - Utilizar 0 veiculo em siruacao proibidaem lei ou neste regulamento. 
lnfracao: grave; 
Penalidade: multa; 
MedidaAdministrativa: recolhimentodo veiculo.
 
Art.51- Exercera atividadecom veiculo apresentando defeito quecoloque em riscoa seguran9a
 
dos passageiros.
 
Infra~ao: grave;
 
Penalidade: multa;
 

MedidaAdministrativa: reten930do veiculo.
 
Art. 52 - Valer-se0 pennissionario ou 0 condutorde transporte de escolares da sua fun9aopara,
 
de qualquer forma,praticar crime.
 
Infrac;:ao: gravissima;
 
PenaIidade: cassa9aodaPennissao;
 
Medida Administrativa: apresenta~ao do infrator a autoridade policial. 

Art. 53 - Transportar escolares com 0 direito de dirigirveiculo de transporte de escolaressuspen

so.
 
lnfracao: gravissima;
 
Penalidade: multa e cassacao da Perrnissao;
 
Medida Administrativa: retencao do veiculo.
 
Art.54· Colocarem operacao veiculo que tenhasido reprovado ou requisitado paravistoria.
 
Infracao:grave;
 
Penalidade: multa;
 
Medidaadministrativa: recolhimentodo veiculo. 
Art. 55 - 0 Diretor do Departamento de Transite do Distrito Federal, dentro das competencias 

estabelecidas neste Regimento,devera aplicaras infracoes ao STCEnele previstasas seguintes 
penalidades: 
I. Multa; 
II. Apreensao do veiculo; 
III. Suspensao do direito de conduzir veiculo de transporte de escolares; 
IV. Suspensao da Permissao para explorar 0 STCE; 

V. Cassacao da Permissao para explorar 0 STCE; 
Art. 56 - A reincidencia nas infracoes puniveis com suspensao da Perrnissao para explorar 0 
STCE ou a suspensao do direito de dirigir veiculo de transporte de escolares no periodo de urnano 

ensejaautomaticamente a cassacao daPermissao. 
Art. 57 - Aplicada contra a pessoajuridica a pena de suspensao ou cassacao da Permissao, ficam 
cancelados todas as Autorizacoes de Trafego de veiculos de transporte de escolares a ela vincul a

das. 
Art. 58 - Uma vez aplicada a pena de cassacao da Permissao, 0 apenado somente podera pleitear 

nova Permissao ap6s 0 prazode tres anos. 
Art. 59 - Se da conduta resultar mais de uma infracao, 0 agente da autoridade registrara cada uma 
delas em autos de infracao separado, e a penalidade sera aplicada em razao de cada infracao, 
Art. 60 - Ao condutor de transporte de escolar cabera a responsabilidade pelas infracoes decor

rentesde atos praticados na direcao do veiculo. 
Art. 6 I - Ao permissionario, pessoa fisica ou juridica, cabera a responsabilidade pelas infracoes 
decorrentes da inobservancia do dever da previa regularizacao do veiculo e preenchimento das 
condicoes para a exploracao do STCE, bem como pel a conservacao e manutencao dos itens de 

seguranca do veiculo. 
Art. 62 - As penalidades de multa serao vinculadas ao cadastro do veiculo, e a notificacao da sua 
imposicao remerida ao endereco do seu proprietario, responsavel pelo seu pagamento, indepen
dentementede quemas tivercometido. 
Art. 63 - A Autoridade de Transite ou seus Agentes, na esfera das competencias estabelecidas 
neste Regimento, poderao adotar as seguintesmedidasadministrarivas: 
I. recolhimento do CRLV
 
II.recolhimentodaautorizacao de trafego;
 
III. retencao do veiculo; 
IV. recolhimento do veiculo ao DVA. 
V. encarninhamento do infrator a autoridade policial, 
§ 1°As medidas administrativas previstas neste artigo ou na infra930especifica nao elidem a 
aplicacao das penalidades previstas nesta Instrucao, possuindo carater complementar a estas, e 
serao aplicadas visando a manutencao da seguranca dos usuaries do STCE. 
Art. 64 - Ocorrendo infracao ao STCE a respeito de irregularidade formal que comprometa 0 

funcionamento do sistema,a criterio do agentedaAutoridade deTransite, proceder-se-a areten
~ao do veiculo ate que seja sanada a irregularidade. 
§ 3' Nao sendo possivel corrigir a irregularidade no local, 0 agcnte da Autoridade de Transite 
liberara 0 veiculo e procedera ao recolhimento do CRLV e da Autorizacao de Trafego fixando no 
proprioautode infracao prazoparaque0 infrator sanea irregularidade e apresente 0 veiculo para 
verificacao. 
§ 4' A restituicao dos documentos e condicionada ao previo reparo da irregularidade formal 
detectada. 
Art. 65 - Ocorrendo infracao de transitu que comprometa a seguranca dos usuaries do STCE 

proceder-se-a0 recolhimento doveiculo aoDVA,condicionadasualiberacaoacorrecao dairregu
laridade apontada, ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatorio que nao esteja 
em perfeito estado de funcionamento, berncomo 0 pagamento das multas impostas, taxas e 
despesascom rem0930e estada,alern de outrosencargos previstosna legislacao especifica, 
Art. 66 - Nao se procedera a retencao de veiculoexecutando0 transporte de escolares menoresde 
idade. Havendo a necessidade de recolhimento ao DVA, 0 agente da autoridade de transite acom
panhara 0 veiculo ate 0 seu destino,ocasiao em que aplicaraa medidade recolhimentoao DVA 
Art. 67 - As infra90espuniveis com multaclassificam-se de acordocom a suagravidadeem: 
I. infra9ao de natureza gravissima, punida com valor correspondente a 180 (cento e oitenta) 
UFIR; 
II. infra~ao de natureza grave, punida com valor correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR, 
III. infra~ao de natureza media, pun ida com valor correspondente a 80 (oitenta) UFIR; 
IV. infra~ao de natureza leve, punida com valor correspondente a 50 (cinquenta) UFIR;
 
Art. 68 - Ocorrendo infra~ao ao STCE, prevista neste Regulamento, lavrar-se-a auto de infra~ao,
 

do qual constara:
 

I. tipifica~ao da infra~ao; 

II. local, data e hora do cometimento da infra~ao; 

III. caracteres da placa de identifica~ao do veiculo, marca e modele, e outros elementos julgados 
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necessaries asua identificacao; 
IV. numerc do Registro da CNH, sempre que possivel; 
V.assinatura do infrator,sempre quepossivel, valendo esta como notificacaodo cometimento dainfiacao; 
Art. 69 - A competencia para lavrar 0 Auto de Infracao relativa ao STCE sen. privativa do 
DETRAN- DF, podendo, mediante convenio, ser delegada a outro Orgao ou Entidade integrante 
do Sistema Nacional de Transite. 
Art. 70 - A infracao devera ser comprovada por declaracao da Autoridade ou do Agente da 
Autoridade de Transite. 
Art. 71 - Nao sendo possivel a auruacao em flagrante, 0 agente de transite relatara 0 fato a 
autoridade no pr6prio auto de infracao, informando os dados a respeito do veiculo, alern dos 
constantes nos incisos I, II e III. 
Art. 72 - A recusa do infrator em assinar 0 auto de infracao sera relatada pelo Agente da Autori
dadee valeracomo notificacao da auruacao da infracao. 
Art. 73 - Sempre queemoperacao de fiscalizacao se constatar indicios da ocorrencia de crime,0 

agente da autoridade conduzira 0 suspeito itautoridadepolicial relatando-Ihe 0 fato. 
Art. 74 - 0 Auto de Infracao sera entregue ao permissionario au ao condutor do veiculo, atraves 
de contrarecibo. 
Art. 75 - Aplicada a penade rnulta, tera 0 permissionario prazo DaD inferiora trintadias, a contar 
da data da notificacao da aplicacao da penalidade, para prom over 0 seu pagamento. 
§ 1°. Decorridos dez dias do encerrarnento do prazo tixado neste artigo sem que a multa tenha sido 
paga, sera 0 debito encaminhado para inscricao na divida ativa do DETRAN-DF e a Permissao 
serasuspensaate a devidaregularizacao, 
Art. 76 - Fica delegada Competencia ao Gerente de Fiscalizacao do DETRAN-DF avaliar a consisten
cia e regularidade do Auto de Infracjo contra 0 STCE, bern como a defesa previa contra ele interposto. 
Art. 77 - Da decisao proferida peIa GERPOL que nao acolhe a defesa previa cabera recurso do 
infrator ao Diretor-Geral, no prazode trinta diasa contar da norificacao dadecisao, 
Paragrafo (mica.No caso de penalidadede multa, 0 recursoa quese refere este artigosomentesera 
recebidose comprovadoa recolhimentodo seu valor. 
Art. 78 - Ressalvadas as hipoteses de direito adquirido, cada permissionario tera direito a apenas 

urna Permissao, paden do vinculara ela urna(micaautorizacao de trafego,
 
Art. 79 - as permissionarios, pessoa fisica cu juridica, poderao solicitar previamente autorizacao
 
no NUACE paraprestacao de services especiais nos periodosde recesso, ferias escolares, nos
 
finais de semana ou em dias feriados a serem realizados dentro do Distrito Federal, desde que os
 

passageirosestejarn em atividades escalares.
 
Art. 80 - Evedada aos condutores de veiculos do STCElDF a utilizacao dos pontos de parada,
 
terminais e locais restritos destinados ao Service de Transporte Publico Coletivo do DF.
 
Art. 81 - Para a prestacao do service de conducao de escolares mantida pela Secretaria de Estado
 
de Educacao nao se exigira a perrnissao de exploracao do STCE de que trata esta Instrueao,
 
aplicando-se-lhe, todavia,no couber, as disposicoes relativasacondutores, seguranca dos esco

larese infracoes penalidadefixadanestaInstrucao, inclusive vistoriassemestrais.
 
Art.82 - Os casos omissos serao resolvidos por ato do Diretor-Geral do DETRANIDF.
 
Art. 83 - Esta Insrrucao entra em vigor na data de sua publicacao.
 
Art. 84 - Revogam-se as disposicoes em contrario,
 

JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS 

PORTARIA N° 186, DE 27 DE AGOSTO DE 2009. 
o DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atribuicoes legais que Ihe confere os incisos XL e XLI do artigo 100 
do Decreto n" 27.784/2007, e considerando que, de acordo com 0 exposto pelo presidente da 
comissao processante, designado pelas Portarias n" 141 e 142, de 25 dejunho de 2009, publicada 
noDODF nO125 de 01.07.09, Aditadas pela Portaria n? 173, de 17.08.2009, publicadano DODF 
n? 161, de 20.08.2009, nao foi possivel concluir os seus trabalhos no prazo legal, resolve: 
Art. 1°· Prorrogar, de acordo com 0 artigo 152, da Lei n"8112/90, recepcionada no DF pela Lei 
n" 197/91, 0 prazoparaconclusao dos trabalhosdos ProcessosAdministrativos Disciplinar, por 
sessenra (60) dias, a contar de 30.08.2009, a tim de dar continuidade a apuracao dos fatos 
relacionados nos processos 055.025874/2009 e 055.025872/2009. 
Art. 2° - EstaPortaria entraem vigor na datade sua publicacao, 

ANTONIO COELHO SAMPAIO 

PORTARIA N"61, DE 28 DE AGOSTO DE 2009. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, em exercicio, no uso de suas atribuicoes regirnentais e tendo em vista 0 disposto na Decisao nO 3.521, de 04 dejunho 
de 2009 do TCDF, resolve: PUBLICAR, na forma con stante do Anexo a esta Portaria, a composicao do preenchimento dos cargos em comissao e funcoes de confianca da Secretaria de Estado de 
Transportes. Declarar que os dados constantes dos demonstrativos foram extraidos do Sistema Unico de Gestae de Recursos Humanos-SIGRH relativamente ao mes de julho de 2009. 

GUALTER TAVARES NETO 

Anexo Unico do Quadro de composicao do preenchimento de cargoslempregos em comissao e funcoes de conti an"
 
Situacao em 30 de julho de 2009
 
Decisao TCDF n" 3 521/2009
 

Unidade da total dr C% de cargos 
Admmistracac 

servidor do quadro da requisitado de ocunantes em ccmissao 
Direta, org;o'emid'de do GDF sem vinculociGDF cedidcs de cargo" ocupadospor 

Autarquics ou 
unidade (A) 

(3) em servidores 
Fundacional 

total 
comissdo sem vinculo 

<itiaw. c!i'lw C'cargo 
para 

sem c.cargo sem c.cargc Requisitado para6r~oDu eIgno ou 
comiss em 0 conu em ~;o Fora GDF Sem elll • eniidade do entidade 

iio comissao 
confian 

SS20 comissao 
coafi Comi"!sao Ccmissa GDF fora do 

,a anca 0 
GDF 

SECRETARIA 
DEESTADO 

67 1 0 0 16 0 C 112 1 129 86Jl2li0543DE - () 198 
TR/\,NSPORTES 

<:'0 deservidores 
Sell vinculo com 
QGDFem 
reli\;ao ao total 

0.565656566 

DESPACHO DA PROCURADORA-GERAL ADJUNTA
 

Em 28 de agosto de 2009.
 
Processo: 141.002.611/09. Interessado: VIA ENGENHARIA S/A. Assunto: CONTRATO DE CONCESSA,O DE DlREITO REAL DE USO. RATIFICO, nos termos do artigo 29, inciso IV do Decreto
 
n"29.590, de 09 de outubro de 2008, que regulamentou a Lei Complementar n"755, de 28 de Janeiro de 2008, enos termos do artigo 26 da Lei n"8.666/93, de 2I de Junho de 1993, a inexigibilidade de
 
licitacao de que trata 0 processo em epigrafe, com fulcro no caput do artigo 25 da Lei de Licitacoes enos fundamentos do Parecer nO 715/2008 - PROCADIPGDF, tendo em vista ajustiticativaconstante
 

nos presentesautos. Encaminhe-seao Servi~o de Concess6esIPROCAD,paraas devidas providencias. 
SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA 

DESPACHO DA PROCURADORA·GERAL ADJUNTA 
Em 25 de agosto de 2009. 

Processo: 149.000.197/04. lnteressado: COTA ENGENHARIA LTDA. Assunto: CONTRATO DE CONCESSA,O DE DIREITO REAL DE USO. RATIFICO, nos termos do artigo 29, inciso IV do 
Decreto nO 29.590, de 09 deoulubro de 2008, queregulamentou a Lei Complementar nO 755, de 28 de Janeiro de 2008, enos termos do artigo 26 da Lei nO 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, a inexigibilidade 

de licita~ao de que trata 0 processo em epigrafe, com fulcro no caput do artigo 25 da Lei de Licita~6es enos fimdamentos do Parecer nO 715/2008 - PROCADIPGDF, tendo em vista ajustiflcativa constante 
nos presentesautos. Encaminhe-seao Servi~o de Concess6eslPROCAD, paraas devidasprovidencias. 

SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA 
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~ cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

LEI N° 4.364, DE 21 DE JULHO DE 2009 
(Autoria do Projeto: Brunelli e varies Deputados) 

Ficam revogadas as disposi~oes que 
menciona. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Fac;o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam revogados a Lei nO 2.994, de 11 de junho de 2002, a Lei nO 
1.585, de 24 de julho de 1997, a Lei nO 2.819, de 19 de novembro de 2001, a Lei nO 
2.564, de 7 de julho de 2000, 0 Decreto nO 23.234, de 20 de setembro de 2002, 0 

Decreto nO 23.819, de 4 de junho de 2003, eo Decreto nO 30.457, de 9 de junho de 
2009. 

Art. 20 0 Poder Executivo encamlnhara a Camara Legislativa do Distrito 
Federal, em ate 90 (noventa) dias, projeto de lei para regulamentar a conducao de 
escolares, tendo como base 0 que preveem os arts. 136, 137, 138 e 139 da L.,ei 
federal nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB). 

Paragrafo omco. As atuais permlssdes objeto das leis de que trata 0 art. 1° 
continuam em vigencia ate a aprovacao dessa lei. 

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 40 Revogam-se as disposlcoes em contrarlo, 

Brasflia, 21 de julho de 2009
 
121° da RepUblica e 50° de BrasfJia
 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

Este texto nao substitui °publicado no Diario Oficial do DistritoFederal, de 23/7/2009. 
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~ cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

LEI NO 4.361, DE 15 DE JULHO DE 2009 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Autoriza a mudance do objeto social das 
Centrais de Abastecimento do Distrito 
Federal - CEASA/DF e a transferencia de 
seus bens ao Distrito Federal e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Fa<;o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 Ficam as Centrals de Abastecimento do Distrito Federal - CEASAjDF 
autorizadas a promover a mudanca de seu objeto social e a transferir bens rnovels e 
lrnoveis de seu acervo patrimonial ao Distrito Federal. 

§ 10 As alteracoes autorizadas no caput terao por objetivo permitir a 
apncacso a gestao da CEASAjDF dos termos da Lei nO 4.081, de 4 de janeiro de 
2008, e ocorrerao ate 0 limite do objeto pretendido. 

§ 20 A aplica<;ao agestao da CEASAjDF dos termos da Lei nO 4.081, de 4 de 
janeiro de 2008, nao importa em nenhum prejulzo funcional aos servidores do 
Quadro de Empregos Permanentes. 

§ 30 Nao sereo objeto de contrato de gestao as atividades de estatlsticas de 
dados de oferta, demanda e precos de hortigranjeiros, bern como de pesquisa de 
dados de cornerdallzacao, que tern por finalidade orientar 0 produtor rural sobre as 
varia<;5es do mercado na area de comerclallzacao agricola. 

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Art. 30 Revogam-se as disposi<;5es em contrarlo, 

Brasilia, 15de julho de 2009
 
1210 da Republica e 500 de Brasilia
 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

Este texto nao substitui 0 publicado no OMrio Oficialdo Oistrito Federal, de 16/7/2009. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO BRUNELLI 

EMENDA N° 12009 (ADITIVA) 
(Do Dep. Brunelli) 

Ao Projeto de Lei nO 1191/2009, que 
"autoriza a mudanca do objeto social da 
CEASAlDF e a transferencia de seus bens 
ao Distrito Federal e da outras 
provldenclas". 

Acrescente-se, no art. 1° do Projeto de Lei 1191/2009, os §§ 2° e 3°, renumerando
se 0 paragrafo unico, dando-Ihe esta redacao: 

"art. 10 

§ 10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 2° A aplica~ao da gestio da CEASAlDF nos termos da Lei nO 4.081, 
de 04 de janeiro de 2008, nao importa em nenhum prejuizo funcional 
aos servidores do Quadro de Empregos Permanentes. 
§ 3° Nao sera objeto de contrato de gestio as atividades de 
estatisticas de dados de oferta, demanda e precos de 
hortifrutigranjeiros, bem como de pesquisa de dados de 
ccmerclaltzacac que tem por finalidade orientar 0 produtor rural 
sobre as varia~6es do mercado na area de comerclallaacao 
agricola". 

JUSTIFICACAO 

A presente emenda visa melhorar a redacao original da proposicao, principalmente na 
redacao do § 2°, que garante os empregos dos servidores do Quadro de Empregos Permanentes 
da CEASA. 

o § 3° e de suma irnportancla para 0 equilibrio do mercado de hortifrutigranjeiro e para 0 

consumidor. Porque sao essas atividades estatisticas que servem como referencial, inclusive em 
nivel nacional, para 0 melhor planejamento da producao agricola e dos precos de mercado 

. Portanto, trata-se de atividade estrateqlca de Estado e que nao pode jamais ficar nas 
maosda iniciativa privada. 

Sala das Comissoes, em de junho de 2009. 

BRUNELLI
 
DEPUTADO DISTRITAL
 

SAIN- ParqueRural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunellLcom
 



1 

~ cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

LEI NO 4.384, DE 28 DE JULHO DE 2009 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

Prorroga as concessoes e permissoes 
previstas na Lei nO 324, de 30 de 
setembro de 1992, e da outras 
providencias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 
Fac;o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a sequlnte Lei: 

Art. 10 Ficam prorrogadas por 10 (dez) anos as concessoes e permlssoes de 
que trata a Lei nO 324, de 30 de setembro de 1992. 

Art. 2° Ede competencia da Coordenadoria de Services Publicos do Distrito 
Federal a reallzacao do recadastramento dos atuais ocupantes para, ao 'final do prazo 
estipulado no caputdo art. 10 , efetuar 0 procedimento lldtatorlo, 

Paragrafo unico. Para dar transparenda ao processo de recadastramento de 
que trata 0 caput, a entidade representativa dos permlsslonsrlos e cessionanos das 
bancas de jornais e revistas do Distrito Federal emltlra documento essencial a cada 
um dos atuais ocupantes, atestando sua atividade profissional. 

Art. 3° As concessoes e permlssoes concedidas para ocupacao e explorac;ao 
de bancas de jornais e revistas no Distrito Federal, inclusive as formalizadas a partir 
do Edital de Licitac;ao nO 5j95-RA I, passam a obedecer ao regime jurfdico previsto 
na Lei nO 324, de 30 de setembro de 1992, e suas formas regulamentares. 

Art. 4° A cobranca de qualquer espede de tributo ou preco publico que 
incida sabre a ocupacao e a exploracao de bancas de jornais e revistas no Distrito 
Federal obedecera ao art. 11 da Lei nO 324, de 30 desetembro de 1992. 

Art. 5° 0 instrumento do edital referente ao procedimento de Iicitac;ao 
previsto nesta Lei podera consignar direito de preferencla em favor do permlsslonarlo 
regular, de modo a permitir a continuidade dos servlcos prestados. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua pl.lblicac;ao 

Art. 1° Revogam-se as disposic;oes em contrario. 

Brasnia, 28 dejulho de 2009
 
1210 da Republica e 500 de Brasilia
 

JOSE ROBERTO ARRUDA 

Este texto naosubstitui 0 publicado no Dicirio Oficialdo DistritoFederal, de 30/7/2009. 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS 

EMENDA N° 0112009 (ADITIVA - RELATOR) 
(Do Dep. Brunelli e Dep. Jaqueline Roriz) 

Ao PRO..IETO DE LEI N° 113512009, que 
"prorroga as concessoes e permissoes previstas 
na Lei n° 324, de 30 de setembro de 1992, e da 
outras providencias". 

Aereseente-se 0 Paragrafo Vnieo ao art. 2°do PL 1135/2009, dando-lhe a seguinte 
redacao: 

"Art. 2° . 
Paragrafo Unico. Para dar transparencla ao processo de 
recadastramento de que trata 0 caput deste artigo, a entidade 
representativa dos permissionarios e cesslonarios das Bancas e 
Jornais e Revistas do Distrito Federal emitira documento essencial a 
cada urn dos atuais ocupantes, atestando sua atividade profissional. 

JUSTIFICATIVA 

As parcerias publioo-privadas sao uma realidade em todo pais. Portanto, 
quanta mais transparencia se da aos processos referentes a coisa publica, mais 
credibilidade e sepuranca juridica se tem nas tomadas de decisoes. 

Essa ideia da particlpacao das entidades representativas de c1asse nas 
tomadas declsoes governamentais nao vem de aqora. A pr6pria Lei nO 324, de 30 de 
setembro de 1992, em seu art. 4° § 1°, assim preve: 

"Art. 4° . 
§ 1° Fica assegurada a participa~ao de representantes da 
classe na defini~ao de crltertos de habilita~ao e classifica~ao a 
serem estabelecidos em edital. 

Por isso, a intencao desta emenda e colaborar com os 6rgaos publlcos 
responsavels pela ardua tarefa de cadastramento dos jornaleiros, tendo como 
parceiros, a entidade que os representa, acreditando que em tese, possuem um 
cadastro mais atual e seguro dos atuais ocupantes. 

Diante do exposto, peco aos meus ilustres pares, apoio para a aprovacao 
desta proposlcao, 

Sala das Sessoes, em margo de 2009. 

BRUNELLI JAQUELINE RORIZ 
Deputado Distrital Deputada Distrital 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS 

EMENDA N° 02/2009 (ADITIVA - RELATOR) 

(Do Dep. Brunelli e Dep. Jaqueline Roriz) 

Ao PROJETO DE LEI N° 1135/2009, que 
"prorroga as concessoes e permissoes 
previstas na Lei nO 324, de 30 de setembro de 
1992, e da outras providencias". 

Acrescente-se, onde couber, 0 seguinte artigo ao PL 1135/2009, dando-Ihe esta 
redacao: 

"Art. (...) 0 instrumento do edital referente ao procedimento de 
Iicita~ao previsto nesta Lei, podera consignar direito de preferencia 
em favor do permissionario regular, de modo a permitir a 
continuidade dos servi~os prestados". 

JUSTIFICATICACAO 

Conforme encontra-se inserto no voto do Relator, dia 26 de margo (quinta
feira) a Sessao Ordinaria foi transformada em Comissao Geral para debater 0 PL 
1135/2009. Naquela oportunidade 0 Secretario de Estado da Ordem Publica e 
Social e Corregedor-Geral do Distrito Federal ROBERTO EDUARDO VENTURA 
GIFFONI, propos uma EMENDA ADITIVA nO 02, objetivando adequar 0 processo 
Iicitat6rio futuro, com 0 que vem ocorrendo atualmente com os bens do Distrito 
Federal, ocupados na forma de permissao, Como houve consenso entre 0 GDF na 
pessoa desse respeitado Secretario e os representantes dos permisslonarlos de 
bancas de jornais e revistas, bem como dos deputados distritais presentes naquela 
Comissao Geral, estamos apresentando esta emenda. 

Diante do exposto, peco aos meus ilustres pares, apoio para a aprovacao 
desta proposicao, 

Sala das Sessoes, em margo de 2009. 

BRUNELLI JAQUELINE RORIZ 
Deputado Distrital Deputada Distrital 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS 

EMENDA N° 03/2009 (ADITIVA - RELATOR) 

(Do Dep. Brunelli e Dep. Jaqueline Roriz) 

Ao PROJETO DE LEI N° 1135/2009, que 
"prorroga as concessoes e permissoes 
previstas na Lei nO 324, de 30 de setembro de 
1992, e da outras provldenclas", 

Acrescente-se, onde couber, 0 seguinte artigo ao PL 1135/2009, dando-lhe esta 
redacao: 

"Art. (...) Fica assegurado aos ocupantes de area publica que 
exerciam comprovadamente ate 01/01/2000 as atividades de bancas 
de jornais e revistas de que trata a Lei nO 324/92 e foram removidos, 
o direito a reloeacac em areas iguais e em cendlcees semelhantes 
aquelas objeto da remocao, exceto os removidos por envolvimento 
em atividades ilegais". 

JUSTIFICATICACAO 

Houve muitos permissionarios que de forma acodada foram retirados de suas 
bancas de jornais e revistas em diversas Adminlstracoes Regionais. Portanto, 
aqueles que conseguirem demonstrar que foram retirados indevidamente, serao 
alcancados por esta emenda parlamentar. 

Diante do exposto, peco aos meus ilustres pares, apoio para a aprovacao 
desta proposicao, 

Sala das Sessoes, em marco de 2009. 

BRUNELLI JAQUELINE RORIZ 
Deputado Distrital Deputada Distrital 




