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Petrolina – PE, 06 de agosto de 2018 

 

Da Assessoria Jurídica Daniel Besarria 

Para os Discentes da UNIVASF 

 

Assunto:  

Parecer Jurídico acerca da possibilidade de utilização dos 

veículos oficiais da UNIVASF para transporte dos 

discentes da Instituição.    

 

 Os discentes da Universidade do Vale do São Francisco solicitaram a esta 

Assessoria Jurídica um Parecer acerca da possibilidade de utilização dos veículos 

oficiais da UNIVASF para transporte dos universitários e dos seus respectivos(as) 

filhos. 

  

 Inicialmente deve ser destacado que o Direito a Educação faz parte do rol de 

Direitos Sociais estampado na Carta Magna de 1.988 e como tal é essencial para o ser 

humano e o consequente desenvolvimento nacional. Nesta perspectiva encontra-se 

estampado no caput do artigo 205 da Constituição Federal: “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 
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preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (grifos 

nossos).  

 

 Neste sentido ensina o Constitucionalista José Afonso da Silva: “A educação 

como processo de reconstrução da experiência é um atributo da pessoa humana, e, por 

isso, tem que ser comum a todos” (Curso de Direito Constitucional Positivo. São 

Paulo: Malheiros, 2010, pág. 838). 

 

 A educação é serviço público essencial ao ser humano e que em nenhuma 

ocasião pode ser negado aos interessados; nesta perspectiva que a Carta Magna de 

1.988 dispõe ser a educação inerente para o desenvolvimento da pessoa, para o preparo 

laboral e para exercício pleno da cidadania. 

 

 O Inciso V do artigo 208 da CF/88 delibera – “Art. 208. O dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de: V – acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um”. 

 

 É importante mencionar que o Inciso VI do artigo 208 da CF/88 dispõe que na 

necessidade de se adequar às condições do educando, por exemplo, na oferta de ensino 

noturno. É obvio que este Inciso deve ter uma interpretação extensiva de modo que os 

direitos relativos a educação sejam adequados as necessidades dos estudantes.   
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Na prática a UNIVASF disponibiliza ônibus para os discentes nas cidades de 

Petrolina e Juazeiro, mas existem situações que ainda não são ofertadas pela 

Instituição, enquanto outras são negadas sob o fundamento de ausência de normativas. 

 

Já existe Lei Federal dispondo que devem ser reservados assentos para 

lactantes, neste sentido preceitua o artigo 3º da Lei nº 10.048/2000: “Art. 3o As 

empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão 

assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas 

portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo”. 

 

 A UNIVASF fornece os ônibus para os discentes como um transporte coletivo 

para os beneficiários, e sendo assim os mesmos devem obedecer o que preceitua a 

legislação federal que delimita que devem ser destinadas vagas para “idosos, gestantes, 

lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de 

colo”. 

 

 Nesta perspectiva deve encontra-se atrelado a legalidade o princípio da 

finalidade, toda norma possui uma finalidade a ser atingida, de forma diversa não tem 

fundamento a existência da mesma. “É na finalidade da lei que reside o critério 

norteador de sua correta aplicação, pois é em nome de um dado objetivo que se confere 

competência aos agentes da Administração” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de Direito Administrativo. Malheiros: São Paulo, 2009, pág. 106). 
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Neste sentido, a doutrina: 

Com efeito, pode-se definir que, de acordo com o princípio da 

finalidade, a norma administrativa deve ser interpretada e aplicada 

pelo agente do Estado, da forma que melhor garanta a realização do 

fim público a que se dirige. Deve-se ressaltar que o que explica, 

justifica e confere sentido a uma norma é precisamente a finalidade a 

que se destina (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito 

Administrativo. Juspodivm: Salvador, 2014, págs. 89 – 90). 

 

Desta forma a legislação federal garante as lactantes e as mães com criança de 

colo que sejam reservados assentos em transportes coletivos, e tal fato justifica-se pelo 

necessidade de um espaço para amamentar sua prole e/ou da mãe ficar próxima da sua 

criança de colo. Pensar de forma diversa é ser contrário a vida em espaços públicos. 

 

 É obvio que uma discente lactante ou com criança de colo deve ter assegurado o 

seu direito de usufruir do transporte coletivo ofertado pela UNIVASF e esse 

argumento decorre de garantias essenciais da genitora e de seu respectivo filho(a), tais 

como, acesso à educação, direito a vida decorrente da amamentação, liberdade de 

locomoção, etc.  

  

 Negar o direito da lactante ou da mãe com criança de colo é o mesmo que 

impossibilitar o Direito Universal a educação, enquanto negar o direito do filho da 

discente é lhe retirar a própria existência, visto que o mesmo necessita da sua genitora 

para o ato de amamentar-se ou de locomoção (criança de colo). Não é razoável nem 
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proporcional a Instituição de Ensino que preza por uma gestão democrática negar a 

essas partes o direito de serem transportados nos veículos oficiais da Instituição. 

 

 O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

 Inclusive Portaria emitida pelo Ministério da Educação e a própria 

jurisprudência pátria asseguram o direito da amamentação em espaços públicos 

independentemente da existência de espaços ou instalações apenas para tais fins. Não 

pode ser decidido de forma diversa quando a pauta é o transporte da discente lactante e 

o seu filho. 

  

Assim como a criança de colo necessita da sua genitora para ter cuidados 

básicos que garantam sua sobrevivência. Distanciar a criança de colo da sua mãe 

contraria os preceitos e direitos fundamentais dos menores impúberes. 

 

 Por fim deve ser exposto a situação da possibilidade das “caronas” dos discentes 

nos transportes coletivos da Instituição; não é razoável negar aos universitários o 

direito de ir e vir nos ônibus quando os mesmos venham vagos, sem transportar 

ninguém. 
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“O princípio da razoabilidade tem que ser observado pela Administração à 

medida que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se 

atuar fora desses padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o 

comportamento estatal” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pág. 43).  

  

 O princípio da razoabilidade visa assegurar aqueles atos que estejam amparados 

pelo bom-senso, pelo comportamento que é aceito pela sociedade; neste parâmetro é 

razoável que os discentes possam utilizar dos transportes coletivos na modalidade de 

“carona” quando os mesmos estejam a disposição dos universitários. 

   

 Os discentes não podem serem tratados como um “corpo estranho” da 

Universidade e que não possuam direitos, pelo contrário, os universitários são a razão 

da existência da Instituição de ensino. 

 

 Com fulcro na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional apontada 

neste parecer a conclusão é pela possibilidade da regulamentação interna por parte da 

UNIVASF acerca do transporte dos discentes, das lactantes e seus filhos de colo nos 

veículos oficiais da instituição. 

 

 Nestes termos, é o parecer! 
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Daniel da Nóbrega Besarria 

OAB/PE 36.315 


