
TRANSPORTE ESCOLAR 
A s obrigações da Administração Pública no desenvolvimento do Programa 

Aspectos Legais relevantes 



O Transporte Escolar como Dever do Estado 

e Garantia de Acesso e Permanência do 

Educando no Ambiente Escolar 

  No artigo 208 da Constituição encontram-se as obrigações do Estado, 

no que tange ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias 

asseguradas aos educandos, cuja finalidade é o efetivo exercício do 

direito à educação, estando, entre estas, o transporte escolar: 

 Art. 208.  O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: 

 (...) 

 VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 

programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 



Delimitação de  Competência dos Entes 

Federativos na Oferta do Ensino Público 

 
 Art. 211.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

 § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará 
as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 
função redistributiva e supletiva 

 § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil.  

 § 3º. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio. 

 § 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório.  

 Desde logo, é oportuno destacar a atribuição prioritária dos Municípios, a qual 
compreende o ensino fundamental e a educação infantil. 

 



Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a 

partir do art. 8º, estabelece, com maior 

especificidade, as atribuições e competências  
 Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

 I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de ensino, 
integrando-as às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

 (...) 

 V - oferecer à educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 VI – assumir o transporte escolar dos alunos na rede municipal. (incluído pela 
Lei nº 10.709, de 31.7.2003) (grifado) 

 Assim, fica absolutamente claro que ao Município compete oferecer o ensino 
fundamental e a educação infantil, cabendo-lhe, ainda, assegurar o transporte 
escolar aos alunos matriculados na sua rede de ensino. (art. 208, VII, da CF). 

 

 



A Responsabilidade pelo Transporte Escolar  

 

 Vale referir que o recente inciso VI, introduzido no art. 11 da LDB, pela Lei 

Federal nº 10.709/2003, deixa clara a responsabilidade do Município no 

transporte escolar, qual seja, de transportar os alunos matriculados em sua 

rede ensino, isto é, nas escolas Municipais. 

 Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:  

 [...]  

 VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 

(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003) 

 Portanto, está delimitada a responsabilidade de cada um dos entes posição 

sustentada por e este artigo, cujo entendimento é de que a Lei Federal traz a 

delimitação precisa da responsabilidade de cada um dos entes. 

 



A Possibilidade de Convênio com o Estado – 

O Transporte dos Alunos Estaduais 

 
 Lei nº 10.709/03 

 Art. 3º Cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, para prover o 
disposto nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos. 

 Embora o Município não possua a incumbência do transporte escolar dos alunos da 
rede estadual, pode celebrar termo de convênio com o Estado, ajustando a 
realização do transporte desses alunos e o repasse de recursos correspondentes, se 
assim entender de conveniência e interesse da Municipalidade. 

 A celebração de convênio é uma opção dos Estados e Municípios, prevista pelo art. 
3º da Lei 10709/03, que assim estabelece: 

 [..] 

 Registre-se, portanto, que o Município não possui a obrigação de firmar o 
convênio, mas que, uma vez o fazendo, assume a responsabilidade pelo 
transporte, nos termos definidos pelo instrumento. 

 



Importante: Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 

101/00 

 

 

 Feita a leitura das disposições constitucionais e da LDB, referentemente à obrigação de 
fornecer transporte escolar e, em especial a possibilidade da realização de convênio 
entre Estado e Municípios, cumpre mencionar o prescrito no art. 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF: 

 Art. 62. Os Municípios só contribuirão para custeio de despesas de competência de 
outros entes da Federação se houver: 

 I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 

 II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

 A possibilidade do Município assumir o transporte escolar da rede estadual está adstrita 
ao cumprimento dos requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse 
dispositivo reafirma o sistema de competências e atribuições próprias de cada ente 
federativo.  

 Ou seja, somente se justifica o custeio, pelos Municípios, de despesas de 
responsabilidade do Estado ou da União se houver autorização legislativa para tanto, 
previsão nas Leis Orçamentárias e a existência de convênio, ajuste ou congênere. Sem 
isso, é irregular a realização de qualquer despesa nesse sentido. 

 



O Caráter Suplementar do Transporte Escolar, a 

Responsabilidade da Família, a Definição do 

Trajeto da Linha Escolar e a Distância a ser 

Percorrida pelos Alunos 

 
 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 Como a própria Constituição refere, os programas indicados pelo inciso VII do 

art. 208, possuem caráter suplementar, uma vez que a FAMÍLIA possui 

obrigação precípua em relação ao educando.  

 Portanto, pode-se afirmar, em linhas gerais, que não é só do Estado, mas 

também da família, dos pais ou responsáveis legais, a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de ações que assegurem o direito à educação.  

 



 Nesse sentido, o transporte e a facilitação do acesso à escola não incumbe 

exclusivamente ao Estado, a quem compete oferecer a linha de transporte 

escolar, mas também à família, que não está isenta de colaborar no 

transporte de sua criança ou adolescente. 

 Trata-se de preceito primordial, que jamais pode ser esquecido quando se 

estiver tratando de transporte escolar prestado pelo Município - a educação é 

dever do Estado, do Município, e, também, da família (art 205). É a chamada 

corresponsabilidade. 

 Exceção Alunos residentes nas áreas rurais 

 



Registros 

 É importante registrar que não existe disposição legal constitucional ou de Lei 
Federal que delimite o trajeto da linha de transporte ou a distância a ser 
percorrida pelo aluno até o ponto de passagem do veículo escolar.  

 O trajeto do transporte, seus pontos de passagem e parada são definidos pelo 
Poder Público, o qual deve utilizar-se para tal fixação dos critérios de bom 
senso, razoabilidade e viabilidade. 

 Regulamentar em LEI, Decreto etc.. 

 Em resumo, pode-se dizer que ao Município não incumbe exclusivamente 
toda a responsabilidade pelo transporte do educando, havendo a 
necessidade de cooperação por parte da família. Sendo que a definição do 
trajeto é ato discricionário da Administração, a qual deverá encontrar 
fundamento, é claro, em critérios de possibilidade, necessidade e 
razoabilidade. 

 



Jurisprudência 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
TRANSPORTE ESCOLAR. MUNICÍPIO DE CRISTAL. ALUNOS RESIDENTES EM ZONA RURAL. O art. 1°, § 3º, 
da Lei nº 8.437/92 veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o 
objeto da ação. Ressentindo-se o feito, neste momento processual, de elementos suficientes a 
amparar o pedido liminar e levando-se em consideração que o transporte escolar é fornecido pelo 
município às crianças que dele necessitam, em cumprimento aos dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais que regulam a matéria, há necessidade, por ora, de cooperação da 
família, a fim de incentivar e implementar o acesso ao ensino, o que pode se dar 
pela condução das crianças, pelos pais ou responsáveis, até a parada de ônibus mais 
próxima. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70012962114, 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 
18/11/2005)            

 

 Em suas razões de voto, o Des. Relator justificou: 

 Embora a educação seja direito constitucionalmente assegurado, não se pode 
desconsiderar que, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96), ela é “dever da família e do Estado, 



Jurisprudência 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. MUNICÍPIO DE CRISTAL. ALUNOS 
RESIDENTES EM ZONA RURAL. O art. 1°, § 3º, da Lei nº 8.437/92 veda a 
concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o 
objeto da ação. Ressentindo-se o feito, neste momento processual, de 
elementos suficientes a amparar o pedido liminar e levando-se em 
consideração que o transporte escolar é fornecido pelo município às crianças 
que dele necessitam, em cumprimento aos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais que regulam a matéria, há necessidade, por 
ora, de cooperação da família, a fim de incentivar e 
implementar o acesso ao ensino, o que pode se dar 
pela condução das crianças, pelos pais ou 
responsáveis, até a parada de ônibus mais próxima. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70012962114, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 
Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 18/11/2005)            

 



 Também sobre a fixação do trajeto ou itinerário do veículo, encontra-se decisão 

favorável ao Município, no sentido da discricionariedade da Administração Pública em 

tal definição: 

 No caso, questiona a inicial a modificação do trajeto, o que implicou na necessidade de 

os filhos do autor terem de se deslocar por mais de 4 km. Ora, então, cabe aos pais, 

também responsáveis pela educação, na forma do art. 208, CF/88, levar os filhos até 

local próximo ao novo trajeto. Mas, de forma alguma podem eles pretender que a 

coletividade tenha de se submeter à sua conveniência ou comodidade. (Apelação Cível 

n.º 597179076 – TJRS, Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa). 

 Mandado de segurança. Transporte Escolar. Campinas do Sul. “Mandamus” visando a 

restabelecer itinerário anterior. Inviabilidade. Matéria de fato. Ausência de direito 

líquido e certo a itinerários. Discrição do administrador. Notadamente, o itinerário do 

ônibus escolar fica inteiramente submisso ao interesse público, traduzido este através 

da administração municipal. Ela é que, melhor do que ninguém, tem condições de 

definir roteiro do ônibus, atendendo, p.ex., maior número de interessados.  

 O que se pretende com a garantia ao transporte escolar é permitir o acesso dos alunos 

ao ensino. No entanto, essa garantia não impõe ao Município a obrigação de deslocar 

o veículo escolar até a porta da residência de cada aluno; há que se considerar, em 

nome do princípio da razoabilidade, a co-responsabilidade dos pais na educação dos 

filhos, providenciando o mínimo que seja de seu deslocamento. 
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