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Quais as principais causas da 

existência do transporte clandestino

• AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE COMBATE

• CULTURA DE TOLERÂNCIA 

• CUMPLICIDADE DO SISTEMA REGULAR

• DESINFORMAÇÃO DAS VANTAGENS DO SISTEMA REGULAR

• DESCONHECIMENTO DOS RISCOS DO SERVIÇO CLANDESTINO

• IMPUNIDADE 

• INSATISFAÇÃO COM O SISTEMA REGULAR

• PREÇO 



Fatores externos que contribuem para o fenômeno 

Jurídicos 

• Ausência de legislação adequada

Art. 230. Conduzir o veículo:

XX - sem portar a autorização para

condução de escolares, na forma

estabelecida no art. 136

Infração - grave; Penalidade - multa e

apreensão do veículo;

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - efetuando transporte

remunerado de pessoas ou bens,

quando não for licenciado para esse

fim, salvo casos de força maior ou

com permissão da autoridade

competente:

Infração - média; Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do

veículo;

Operacionais

• Vulnerabilidade do 

passageiro 

transportado 

• Dificuldade em

diferenciar carona de

transporte escolar

clandestino.

• Risco das operações.

• Aplicativos de

mensagens

• Ausência de rotas

definidas

Políticos 

• Apadrinhamento do 

transporte 

clandestino 

• Ausência de 

representatividade 

nas câmaras 

municipais 

• Categoria 

inexpressiva ou 

ignorante 

• Categoria sem 

engajamento político 

em campanhas 

eleitorais 



Fatores internos que contribuem para o fenômeno  

1 Má qualidade do serviço

• 1.1 Amadorismo

• 1.2 Experiências 

negativas de 

clientes no sistema 

regular

• 1.3 Fatores 

comportamentais 

• 1.4 Informalidade

2 Concorrência predatória 

• 2.1 Inviabilidade 

econômica do 

sistema regular 

3 Anuência do sistema regular 

• 3.1Comprometendo o 

trabalho da fiscalização 

• Indicação de clientes a 

clandestinos 



1.1 AMADORISMO

Reunião ocorrida no ano

de 2016 a pedido do

SINTESC – com o Prefeito de

Nova Lima, Cassinho,

pauta Combate ao

Transporte Clandestino



1.2 FATORES COMPORTAMENTAIS 

Reunião em

Congonhas/MG ano de

2017 – A pedido do SINTESC

com o Ouvidor do DEER, Sr.

Francisco Maciel, para

apurar denúncias de

abuso de autoridade nas

abordagens do órgão a

transportadores nas ações

de combate ao transporte

clandestino



1.3 Experiências negativas 

Acidente ocorrido 

em SP no ano de 

2017 no serviço de 

transporte escolar 

particular que 

culminou com o 

atropelamento e 

morte de uma 

criança



1.4 INFORMALIDADE 

 Ausência de contrato de prestação de serviços

 Pagamentos na informalidade 

 Ausência de consultas a sistemas de controle e proteção ao crédito como SPC e

SERASA

 Ausência de sistemas de gestão e controle. 

 Ausência de sites, uniformes, crachás, identidade visual, logomarca  e etc.
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Ação judicial – Proposta por Cooperativa de 

Transportador escolar em Minas 



Veículos CLANDESTINOS apreendidos em 

Belo Horizonte 











Adoção de tecnologias para promoção e 

aprimoramento do sistema escolar



Aviso de embarque e desembarque



Versão para os pais



Visualização em tempo real 




