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O presente projeto de lei visa revogar a Lei nº. 11.272, de 13 de novembro de 
1992, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos estabelecimentos de 
ensino em veículos de transporte escolar, e da outras providências, a fim de 
atender a mais uma das reivindicações desta categoria.  
Com efeito, a Lei 11.272/92, obriga que os veículos do transporte de escolares 
sejam identificados com informações atinentes aos estabelecimentos de ensino, 
endereço e telefone. Nesse prisma, imperioso se faz destacar que, embora não haja 
declaração expressa de inconstitucionalidade, a citada norma padece de tal vício 
insanável, haja vista que afronta os direitos da personalidade, “ex vi” do inciso X, 
artigo 5º, da Lei Maior.  
Nesse diapasão, inconteste, também, afrontar ao Princípio da Proporcionalidade, 
visto o embaraço acarretado pela descabida obrigatoriedade, pois não se mostra 
razoável compelir o transportador de escolares a divulgar o nome de qualquer 
instituição de ensino quando não mantém contrato com este, e sim com o 
responsável legal pela criança ou adolescente. Por outro lado, mesmo que exista 
contrato com o estabelecimento de ensino, tal dispositivo não pode implicar em 
obrigação para um terceiro que também possui a garantia constitucional de 
preservar a sua imagem.  
Destarte, urge evidenciar que a inscrição dos dados pessoais do transportador de 
escolar nas laterais do veículo tende a expor absurdamente sua segurança e 
imagem perante terceiros, podendo, inclusive, ser alvo de ações criminosas ou 
brincadeiras de mau gosto, principalmente, quando se tratar de condutores do sexo 
feminino.  
Nesse prisma, verdade seja que a norma em questão legitima uma intromissão 
Estatal nos direitos à intimidade, à vida privada e à imagem das pessoas, cuja 
inviolabilidade se tutela na Constituição Federal, mais precisamente no título dos 
direitos e garantias fundamentais.  
Diante do exposto e confiante na mais elevada sabedoria dos Vereadores 
pertencentes a esta Egrégia Casa Legislativa, solicito aos nobres pares que 
aprovem esta proposta. Por ser medida que se impõe!  
 


