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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA. 

 

 

 

 

 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR 

Ações Penais de nºs.: 0010718-96.2018.8.05.0103, 0002146-

88.2017.8.05.0103, 0010482-47.2018.8.05.0103, 0009302-64.2016.8.05.0103 

Pacientes: MESAQUE BARBOZA SOARES, JOSE NILTON DE JESUS, ALDO 

JOSÉ ARAÚJO, AILTON QUEIROZ e JAILSON DOS SANTOS SOARES. 

Autoridades Coatoras:  

1) Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal Adjunto 

da Comarca de Ilhéus/Bahia. 

2) Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal Adjunto 

da Comarca de Ilhéus/Bahia. 

3) Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de 

Ilhéus/Bahia; 

4) Promotor de Justiça da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus/Bahia, 

Dr. Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo; 

5) Coordenador da 7ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, DPC 

Evy Silva Nery Junior Paternostro; 

6) Comandante da Companhia Independente de Polícia Rodoviária-

CIPRV-Itabuna, Major Edson José Ferreira de Brito Junior; 

Interessado: Procuradoria Geral de Justiça. 

 

 MESAQUE BARBOZA SOARES, brasileiro, solteiro, 

Advogado, devidamente inscrito nos quadros da OAB/BA sob o nº 
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40.608, com endereço profissional na Rua Visconde de Mauá, nº. 230, 

Bairro Centro, Ilhéus/Bahia, bastante procurador do paciente 

(procuração anexa) e endereço no rodapé desta petição para os fins 

do artigo 105 do CPC, vem respeitosamente à presença de V. Exª., 

impetrar   

ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO 

LIMINAR 

 

 

em favor dos Pacientes MESAQUE BARBOZA SOARES, brasileiro, 

solteiro, Advogado, devidamente inscrito nos quadros da OAB/BA sob o 

nº 40.608, portador da Carteira de Identidade de nº. 1455622800 e CPF 

sob nº. 040.134.215-85, com endereço profissional na Rua Visconde de 

Mauá, nº. 230, Bairro Centro, Ilhéus/Bahia, CEP: 45.652-468, neste ato 

advogando em causa própria; JOSE NILTON DE JESUS, brasileiro, 

divorciado, pedreiro, portador da Carteira de Identidade de nº. 

441219705 SSPBA, inscrito no CPF sob o nº. 598.523.845-15, residente e 

domiciliado na Rua São Paulo, nº. 70, Bairro Salobrinho, Ilhéus/Bahia, 

CEP: 45.662-356, email: niltonmoreno@oi.com.br, Telefone: (73) 98141-

7680; ALDO JOSÉ DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, ajudante de caminhão, 

portador da Carteira de Identidade de nº 13.302.004-54 SSP/BA, inscrito 

no CPF sob o nº. 060.007.598-27, residente e domiciliada na Rua Campo 

Verde, nº. 484, Bairro Teotônio Vilela, Ilhéus/Bahia, CEP 45.657-060, 

Telefone celular: (73) 98838-6645, Email: não possui; JAILSON DOS 

SANTOS SOARES, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da 

Carteira de Identidade nº. 05.781.970-06 SSP/BA, inscrito no CPF sob n.º 

561.360.805-91, endereço de email: jailsonproduções50@mail.com, 

Telefone (73) 98188-9473, residente e domiciliado na Rua Rio Pardo, 

Bloco 02 - Apartamento 101, bairro Morada do Porto, Ilhéus/Bahia; 

mailto:jailsonproduções50@mail.com
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AILTON QUEIROZ, brasileiro, solteiro, inscrito no RG sob nº. 0210637102 e 

CPF sob nº. 163.973.715-49, residente e domiciliado na Rua Padre João 

Borges, nº. 56, Bairro Teotônio Vilela, Ilhéus/Bahia, CEP: 45.650-000; 

 

1. DOS FATOS  

 

MM Magistrado ad quem, a quem será sorteada a 

incumbência de relatar o presente remédio heroico, os fatos que serão 

relatados a seguir não tem precedente em nenhum dos outros 416 

(quatrocentos e dezesseis) municípios da nossa amada Bahia, e após a 

leitura e análise detida do que será exposto, acredito muito que Vossa 

Excelência irá deferir a liminar que será requerida em tópico em 

específico. 

Pois bem. 

 

O Impetrante é Advogado atuante na Comarca de 

Ilhéus/Bahia, atuando na presente ordem de Habeas Corpus com 

pedido liminar na defesa dos interesses dos Pacientes, o primeiro o 

próprio – neste caso advogando em causa própria, os demais são seus 

clientes nas ações penais de nº. 0010718-96.2018.8.05.0103, 0002146-

88.2017.8.05.0103, 0010482-47.2018.8.05.0103, 0009302-64.2016.8.05.0103, 

todas tramitando na 2ª e 3ª Varas dos Sistemas dos Juizados Especiais 

Criminais Adjunto da Comarca de Ilhéus/Bahia. 

 

As ações penais acima citadas são originárias de Termos 

Circunstanciados de Ocorrência Policial – TCO lavrados na 7ª 

Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, por ordem do Delegado 

Chefe e Coordenador Dr. Evy Silva Nery Junior Paternostro, figurando 

este como um dos Impetrados. 
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MM Desembargador Relator, o Dr. Evy Paternostro, 

Delegado de Polícia acima referido, em parceria com o Nobre 

Representante do Ministério Público atuante junto a 11ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Ilhéus/Bahia, Dr. Paulo Eduardo Sampaio 

Figueiredo, bem como o Comandante da Companhia Independente 

de Policiamento Especializado – CIPR-v Itabuna/Bahia, Major Edson José 

Ferreira de Brito Junior, ora impetrados, desencadearam uma operação 

para combater veículos tidos por “lotação”, ou seja, veículos que 

realizam transporte clandestino de passageiros na Comarca de 

Ilhéus/Bahia. 

 

A operação consiste na realização dos atos 

administrativos seguintes, que são realizados pelos servidores públicos 

impetrados: 

1) Dr. Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo expede recomendações 

aos diversos órgãos públicos, onde recomenda rigor na 

fiscalização e combate ao transporte de passageiros tido por 

clandestino e taxa a conduta com a tipificação legal do art. 47 

da Lei de Contravenções Penais, conforme documentos anexos; 

2) O Major Edson José Ferreira de Brito Junior determina a seus 

agentes rodoviários que realize a fiscalização e apreensão de 

veículos que realizam o transporte remunerado de passageiros no 

perímetro urbano do Município de Ilhéus/Bahia, fora, portanto, da 

sua competência estadual. Alega que há recomendação da 

Lavra do Ministério Público para fazer a operação; 

3) Apreendidos, os veículos são encaminhados para 7ª 

Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, onde é Lavrado o 

Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial, por ordem do 
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Delegado Chefe Silva Nery Junior Paternostro, com 

enquadramento típico no art. 47 da Lei de Contravenções Penais; 

4) Lavrado os TCOs, os veículos são encaminhados para o Paátio 

conveniado ao Detran-Bahia, onde os veículos ficam 

acautelados; 

5) Os procedimentos de TCOs lavrados na Delegacia de Polícia 

Local, ao invés de serem encaminhados para a Justiça, conforme 

determina a lei, são enviados para o Promotor de Justiça, que 

propões aos “investigados” acordo na forma de Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC, onde é pago o valor de R$ 

2.300,00 (dois mil e trezentos reais) de multa e feito o compromisso 

de que não irá mais praticar o “crime” de lotação. Somente 

assim, o veículo é liberado mediante assinatura de ofício pelo 

Promotor referido. 

 

Interpelado pelo primeiro Impetrante acerca do 

procedimento, o Delegado Silva Nery Junior Paternostro, ora impetrado, 

apresentou informações, anexas, informando que obedece 

recomendação do Ministério Público, bem como suposta liminar judicial 

exarada nos autos do processo de nº. 0503480-66.2018.8.05.0103, da 

lavra do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Ilhéus/Bahia, assinada pelo Juiz de Direito Dr. Alex Venicius Campos 

Miranda, conforme documento anexo. 

 

Ocorre, Excelência, que além de autorizar e 

recomendar aos seus subordinados as lavraturas dos Termos 

Circunstanciados de Ocorrência Policial guerreados, o Impetrado Evy 

Silva Nery Junior Paternostro, destacou diversos agentes Investigadores 

de Polícia Civil em campo para a realização direta das apreensões, 
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como se o ilícito combatido tivesse natureza criminal. É neste ponto que 

entra a irresignação do Impetrante. 

 

Isso, porquê, Nobre Desembargador Relator, o ilícito 

combatido pelos impetrados, não caracteriza a figura típica descrita 

pelo art. 47 da Lei de Contravenções Penais.  

 

Tanto isso é verdade que a Dra. Raquel Ramires 

François, Juíza de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da 

Comarca de Ilhéus/Bahia julgou o mérito das ações penais que 

originadas por TCO e fatos similares, e entendeu que lotação (transporte 

remunerado de passageiros por veículo de passeio) não configura 

crime, conforme pode ser lido da sentença já transitada em julgado 

exarada nos autos das ações penais de números 0006694-

93.2016.8.05.0103 e 0006335-46.2016.8.05.0103.  

 

Peço vênia para transcrever parte da sentença 

exarada, conforme pode ser constatado às fls. 73/74 da ação penal em 

que figurou como Réu Ailton Queiroz, ora Paciente: 

 
 

PROCESSO Nº: 

0006335-46.2016.8.05.0103 

AUTOR(ES): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

RÉ(U)(S): AILTON QUEIROZ 

 

Chamo o feito à ordem. 

Suspendo a audiência. 

Trata-se de ação que visa apurar o delito de exercício 

ilegal da profissão de taxista, uma vez que o denunciado 

estaria transportando passageiros sem o respectivo alvará 

municipal. 

A denúncia foi recebida na data 30/05/2017 (evento 50). 

Ocorre que houve alteração de entendimento deste juízo, 
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considerando os casos denunciados como exercício 

ilegal da profissão de taxista como atípicos. Assim, 

chamo o feito a ordem para rever a decisão que recebeu 

a denúncia entendendo que, na hipótese, há falta de 

justa causa para a persecutio criminis, evidenciada pela 

simples enunciação dos fatos a demonstrar a ausência 

de mínimo suporte fático que dê base à acusação. 

Ocorre que para a profissão de transportador de 

passageiros é exigido apenas que o profissional tenha 

CNH. Trata-se de atividade que não exige outra 

qualificação profissional (conhecimento especial ou 

habilitação técnica). A falta de permissão/autorização ou 

licença exigida por legislação infraconstitucional constitui 

mera infração administrativa. Outrossim, não há nenhum 

indício nos autos de que o acusado tenha se apresentado 

como taxista, ou utilizado veículo com a indicação de 

táxi, não sendo correto dizer que agiu no intuito de se 

fazer passar por taxista. Nesse sentido, alterando 

entendimento anterior, reconheço que a conduta 

denunciada é atípica, razão porque deixo de receber a 

denúncia. 

 

P. R. I. 

Ilhéus, 29 de Agosto de 2017. 

 

Raquel Ramires François 

Juíza de Direito 

 

Registre-se, Excelência, que as decisões exaradas pela 

Dra. Raquel Ramires François, nos autos das ações penais acima 

referidas, foram confirmadas na instância superior, não havendo recurso 

do Ministério Público. As decisões são, portanto, definitivas. 

 

No entanto, os Impetrados Juízos das 2ª e 3ª Varas do 

Juizado Especial Criminal da Comarca de Ilhéus/Bahia, embora 

conhecedores do entendimento da colega e da sua confirmação na 

segunda instância, continuam aquiescendo com a suposta “operação” 

do Ministério Público em parceria com a Polícia Civil da Bahia e a 

Polícia Militar Rodoviária, e justamente por isso também figuram como 
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Impetrados no presente mandamus, haja vista que recebem a 

denúncia e ordena a citação dos cidadãos, que são autuados com 

base no referido enquadramento legal. As ações penais anexas são 

testemunhas do procedimento adotados pelos Juízos das 2ª e 3ª Varas 

do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ilhéus/Bahia. 

 

É de se registrar de logo que o Juízo de Direito da 1ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/Bahia é incompetente 

para reconhecer eventual ocorrência de crime (contravenção penal 

descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais), sendo referida 

tarefa dos Juízes atuantes junto as Varas dos Juizados Especiais Criminais 

Adjunto da Comarca de Ilhéus/Bahia, que atualmente possui 03 (três) 

Varas, sendo que apenas a 1ª Vara examinou o mérito da demanda 

posta ao crivo de Vossa Excelência, razão pela qual requer que esse 

MM Juízo ad quem impeça que a decisão liminar exarada no bojo do 

processo de nº. 0503480-66.2018.8.05.0103, da lavra do Juízo da 1ª Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/Bahia não possua efeitos 

criminais, apenas administrativos. 

 

Para além de tudo isso, MM Juízo ad quem, o 

Impetrante – que também figura como paciente no Habeas Corpus – 

tem sido vítima de perseguição por parte do Delegado Impetrado Evy 

Silva Nery Junior Paternostro em razão da sua atuação em favor do 

transporte alternativo na Cidade de Ilhéus/Bahia, tendo ordenado 

campanas em seu escritório, bem como existem indícios da realização 

de interceptação telefônica ilegal no terminal (73) 98165-2177, linha 

telefônica pertencente ao Paciente.  
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Este fato foi registrado no Ministério Público da Comarca 

(documento anexo), mas até o presente momento a promotora 

responsável pelo controle externo não convidou o Denunciante para 

renovar seu depoimento do registro de fato e apresentar as provas. A 

OAB subseção Ilhéus/Bahia também tem conhecimento do fato e 

encaminhou Nota de Preocupação à Delegacia de Polícia Local e ao 

Ministério Público. 

 

Desde então, Excelência, o Impetrante vem sendo 

perseguido, já tendo registrado na Delegacia que terceiros 

indeterminados estavam o seguindo e tirando fotos suas em plena luz 

do dia na cidade de Ilhéus/Bahia, além de que chegaram notícias ao 

Impetrante de que o Delegado Impetrado estaria fazendo uma devassa 

em sua vida e que prenderia o mesmo em razão de ter envolvimento 

com uma suposta organização criminosa que comandaria a “lotação” 

em Ilhéus. Pura falácia, Excelência, isso foi apenas para justificar a 

invasão na intimidade do Impetrante com as diversas campanas que 

são realizadas pelos agentes por ele destacados, bem como 

interceptação em sua linha telefônica, conforme narrado acima. 

 

Soma-se a isso, o fato de que a operação 

desencadeada pela Polícia Civil da Bahia para combater transporte 

clandestino de passageiros, além de ser ilegal, por estar realizando 

operação nitidamente de trânsito em desobediência a decisão judicial 

transitada em julgado, é truculenta, conforme foi denunciado pelo 

Impetrante em sua página mantida na rede social “Facebook”, que 

pode ser conferida no link seguinte: 

https://www.facebook.com/785661848490585/posts/965389717184463/ 

(Confira o Vídeo, Excelência). 

https://www.facebook.com/785661848490585/posts/965389717184463/
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No vídeo, é possível ver um Senhor desesperado, 

também cliente, que além de ter sido submetido a uma ação 

truculenta, como se bandido fosse, foi impedido de contactar seu 

advogado. 

 

A operação é ilegal, Excelência, e precisamos por um 

fim nisso. 

É que os fatos imputados não constituem crime, sequer 

em tese, haja vista que não se pode equiparar a realização de 

transporte clandestino de passageiros(lotação) com a figura típica da 

contravenção penal do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, em 

nítida analogia in malam partem, caracterizando, portanto, patente 

ilegalidade o processamento regular da ação penal, bem como a 

Lavratura de TCOs e atuação das Polícia Civil e Militar da Bahia no 

presente procedimento, consoante será mais bem demonstrado a 

seguir. 

 

2. DA PATENTE ILEGALIDADE DAS DENÚNCIAS E LAVRATURAS DE TERMOS 

CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL PARA ENQUADRAMENTO DE TRANSPORTE CLANDESTINO DE 

PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA (ART. 397, III, CPP) NÃO ACATADA PELAS DECISÕES QUE 

RECEBERAM AS DENÚNCIAS. NECESSIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PROIBIÇÃO DA 

REALIZAÇÃO DE APREENSÕES DE VEÍCULOS PELA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. 

 

O Paciente suscita, por meio deste remédio heroico, a 

atipicidade material do fato descrito na denúncia, o que induz ao 
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trancamento da ação penal em decorrência da absolvição sumária 

que se mostrava imperiosa desde a origem da demanda, nos termos do 

art. 397, III, CPP. 

É certo, Douto Juízo, que para que uma conduta seja 

considerada crime pressupõe-se a existência de lei que a defina com 

tal, cominando uma respectiva pena. 

Na hipótese em análise, a realização de transporte 

irregular de passageiros, irregularidade administrativa prevista no 

Código de Trânsito Brasileiro, foi equiparada ao exercício da atividade 

de taxista, conduta típica descrita pelo art. 47 da lei de Contravenções 

Penais, ao arrepio da lei, em nítida analogia in malam partem, visando 

prejudicar os Pacientes. 

Não é demais lembrar que no direito penal vige o 

princípio da legalidade estrita, o que significa dizer que apenas a lei é 

quem pode regular condutas passíveis de punição no âmbito penal, 

conforme é de conhecimento desse MM Juízo. 

Como se vê, Nobre Magistrado Relator, resta 

cristalinamente demonstrado, que não se pode equiparar a 

irregularidade administrativa para efeito de aplicação da norma penal 

incriminadora combatida, razão pela qual os Pacientes estão sofrendo 

ilegalidade no seu direito de ir e vir, haja vista que responde a um 

processo criminal, cujas imputações legais são graves, pois podem 

alcançar penas elevadas além de restrições nas suas cidadanias, sem 

que haja juridicidade na imputação que lhe é dirigida, precisamente 

por inexistir conduta típica prevista em lei, passível de sanção em 

relação aos Réus. 

Por isto mesmo, não há dúvidas de que a tramitação da 

ação penal que se visa trancar representa indevido constrangimento 

ao paciente, passível de ataque por meio do presente writ, porquanto 
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não se possa admitir que o cidadão seja obrigado a responder a uma 

ação penal em que não existe fato típico que se lhe possa 

legitimamente imputar.  

De mais a mais, o motivo da presente impetração se deve 

ao fato dos Impetrados aplicarem equivocadamente a Lei de 

Contravenção Penal e têm conduzido de forma rotineira e ilegal pais de 

família para a Delegacia de Polícia local para a lavratura de termos 

circunstanciados de ocorrências policiais, além de apreender os 

veículos previamente dispostos em uma lista elaborada pelos órgãos de 

trânsito estadual e municipal, com participação do Ministério Público e 

do Delegado Coordenador de Polícia Civil da 7ª COORPIN Ilhéus-Bahia, 

Comandante da 68ª CIPM, merecendo registro o condicionamento da 

liberação dos veículos à assinatura de um Termo de Ajustamento de 

Conduta no Ministério Público Estadual com pagamento de uma multa 

no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) que inicialmente é 

revertido para a instituição Abrigo São Vicente de Paula, localizado 

nessa cidade, mas também temos notícias de que já foram exigidos 

pagamentos no comércio local como condição para liberação do 

veículo e posterior liberação pelo Coordenador da 13ª CIRETRAN. 

 

Por sua vez, a Juíza de Direito Dra. Raquel François Ramires, 

atuante na 1ª Vara do Juizado Especial Criminal dessa Comarca 

entendeu que o transporte clandestino de passageiros não configura a 

contravenção penal tipificada no art. 47, caput, da lei de 

contravenção penal, que é utilizada como fundamento pelos 

Impetrados para apreender o veículo dos cidadãos ilheenses bem 

como conduzir pais de família à Delegacia submetendo-os a vexames e 

procedimentos ilegais, conforme decisões proferidos no bojo de duas 
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ações penais anexadas apenas como rol exemplificativo a fim de trazer 

ao conhecimento desse Juízo a existência do entendimento do Juízo 

Criminal competente para analisar a matéria criminal. 

Assim sendo, não há que se falar em contravenção penal, 

razão pela qual os veículos do Impetrado não pode ser ilegalmente 

apreendido pelos Impetrados. 

Meritíssimo, esse Douto Juízo não pode permitir que 

aconteçam as ilegalidades apontadas, eis que o nosso município está 

prestes a assistir e vivenciar uma tragédia no trânsito, haja vista que os 

agentes policiais e de trânsito que realizam as operações são 

totalmente despreparados para gerenciamento de crises iguais a essas, 

fato que é corroborado por uma perseguição abusiva, repressiva, 

desastrosa e ilegal que ocorreu esse mês de setembro de 2017 que 

resultou em acidente na BR 415, na altura do Condomínio Morada do 

Porto, fato amplamente noticiado pela mídia local, conforme matéria 

anexa. 

Esse MM Juízo não pode permitir que uma tragédia como 

essa aconteça em nossa cidade, por isso o Impetrante clama por 

providências judiciais urgentes para fazer cessar o ato ilegal 

protagonizado pelos Impetrados, cada um na medida da sua 

responsabilidade. 

O ato praticado pelos Impetrados está revestido de 

ilegalidade, uma vez que não há qualquer crime praticado pelo 

Impetrante, mas tão-somente a infração de trânsito prevista no art. 231, 

inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, impossível a 

apreensão do veículo do Impetrante. 

Assim, conclui-se que o Impetrante está na iminência de 

sofrer coação ilegal com abuso de poder e/ou autoridade dos 

Impetrado, estando presente o periculum in mora caracterizado visto 
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que o Impetrante se encontra, por um ato ilegal e coator que está 

prestes a sofrer, privado de usufruir dos seus direitos de proprietário do 

veículo automotor referido acima, requer desde logo pugna a esse MM 

juízo, pelo deferimento da medida Liminar para impedir a apreensão do 

veículo do Impetrante sob o argumento de realização de transporte 

clandestino de passageiros, por ser essa, a que mais corresponde à 

justiça no caso concreto. 

Informa, por fim, Nobre Julgador, que antes de bater às 

portas dessa Douta Casa de Justiça para pleitear a presente segurança 

preventiva, o Impetrante interpelou todos os órgãos públicos 

responsáveis pelos atos ilegais perpetrados pelos Impetrados no 

Município de Ilhéus/Bahia, no entanto, não obteve êxito, conforme faz 

prova os documentos anexos, não restando outra alternativa ao 

Impetrante senão o ajuizamento do presente mandamus. 

 

3. DO DIREITO 

 

Tendo, como base, os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório, que se encontram situados conjuntamente 

em nossa Lei Maior, no seu inciso LV, artigo 5.º "Aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a 

ela inerentes; "buscamos nortear a verdade postulada pelo Impetrante.  

A Ampla Defesa abre espaço para que o Impetrante 

exerça, sem qualquer restrição, seu direito de defesa. Não constitui uma 

generosidade, mas um interesse público. Para além de uma garantia 

constitucional de qualquer país, o direito de defender-se é essencial a 

todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente democrático.  
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O Princípio do Contraditório contém o enunciado de que 

todos os atos e termos processuais (ou de natureza procedimental) 

devem primar pela ciência bilateral das partes, e pela possibilidade de 

tais atos serem contrariados com alegações e provas.  

Ademais, como corolário da observância do princípio do 

contraditório, pode-se colocar a parte socialmente mais fraca em 

condições de paridade inicial frente à parte mais forte, e impedir que a 

igualdade de direitos se transforme em desigualdade de fato por causa 

da inferioridade de cultura ou de meios econômicos. 

  Em nenhum viés de atuação das autoridades competentes 

ampara o ato ilegal dos Impetrados. 

  Independentemente do suporte legal, que essa atuação 

tenha como fulcro, a LCP - Lei de Contravençoes Penais, ou, o CTB – 

Código de trânsito Brasileiro, em nenhum caso autoriza a remoção do 

veículo como medida administrativa. Então vejamos: 

  Apesar dos Pacientes não atuarem conforme descrito pelo 

agente, o motivo alegado foi “transporte clandestino” com fulcro no 

artigo Art. 47 da LCP. 

 

  Assim prescreve o Art. 47 da LCP, in verbis: 

 

Art. 47. Exercer profissão ou atividade 

econômica ou anunciar que a exerce, 

sem preencher as condições a que por lei 

está subordinado o seu exercício:  

Pena – prisão simples, de quinze dias a 

três meses, ou multa, de quinhentos mil 
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réis a cinco contos de réis.  

  Em nenhum momento a legislação pátria fala, que o ato 

autoriza a remoção do veículo como medida administrativa, ainda que 

se admita que o Impetrante de fato estava praticando o fato típico 

descrito em lei, o que se admite apenas por amor ao debate. 

   

  É evidente o ato Ilegal e Coator praticado pelos Impetrados. 

 

  Não há suporte legal que poderia ensejar tal medida 

administrativa, navegaremos pela legislação pátria para 

demonstração. 

 

  Prescreve o Código de Trânsito Brasileiro, no seu Art. 280, os 

requisitos básicos do auto de infração, vejamos: 

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na 

legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de 

infração, do qual constará: 

I - tipificação da infração; 

II - local, data e hora do cometimento da 

infração; 

III - caracteres da placa de identificação 

do veículo, sua marca e espécie, e outros 

elementos julgados necessários à sua 

identificação; 

IV - o prontuário do condutor, sempre que 

possível; 
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V - identificação do órgão ou entidade e 

da autoridade ou agente autuador ou 

equipamento que comprovar a infração; 

VI - assinatura do infrator, sempre que 

possível, valendo esta como notificação 

do cometimento da infração. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º A infração deverá ser comprovada 

por declaração da autoridade ou do 

agente da autoridade de trânsito, por 

aparelho eletrônico ou por equipamento 

audiovisual, reações químicas ou 

qualquer outro meio tecnologicamente 

disponível, previamente regulamentado 

pelo CONTRAN. 

Uma vez que não foi emitido o auto de infração, está 

caracterizada a ausência dos requisitos expostos no CTB em caso de 

ocorrência de infração prevista na legislação de trânsito, incorrendo o 

agente em erro grosseiro. 

Ademais, resta verificado o equívoco da aplicação de 

TERMO DE REMOÇÂO; a conduta delituosa imputada ao Impetrante 

subsome à norma proibitiva prevista no art. 231, inciso VIII, do Código 

de Trânsito, então vejamos: 

 

"Art. 231. Transitar com o veículo:  

(...)  

VIII - efetuando TRANSPORTE remunerado 

de PESSOAS ou bens, quando não for 
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licenciado para esse fim, salvo casos de 

força maior ou com permissão da 

autoridade competente:  

Infração - média;  

Penalidade - multa;  

Medida administrativa - RETENÇÃO DO 

VEÍCULO";  

 

Como se verifica da leitura do referido dispositivo, o fato 

“Alegado” que ocasionaria uma autuação a ser realizada pelo agente 

de trânsito - “efetuar TRANSPORTE remunerado de PESSOAS sem estar 

devidamente licenciado para esse fim ou sem possuir permissão” - NÃO 

AUTORIZA A APLICAÇÃO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO DO 

VEÍCULO. 

Admite, no máximo, como medida administrativa, a 

retenção do veículo para que seja regularizada a situação, objetivando 

afastar a possibilidade do imediato cometimento, admite a notificação 

da infração e em seguida a liberação do veículo.  

 

Reter o veículo significa "pará-lo, mantendo-o no local onde 

se encontra, apenas pelo tempo necessário, para que seja sanado o 

problema constatado, que se constitua infração de trânsito" (KRIGGER, 

Ilson Idalécio Marques. Processo administrativo e defesa do infrator no 

código de trânsito brasileiro. 2ª ed. - Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 40). 

 

  O próprio Código Brasileiro de trânsito, §1º, Art.270, deixa 

muito claro esse posicionamento. 
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Art. 270. O veículo poderá ser retido nos 

casos expressos neste Código. 

§ 1º Quando a irregularidade puder ser 

sanada no local da infração, o veículo 

será liberado tão logo seja regularizada a 

situação. 

 

Sendo assim, a irregularidade estaria sanada com a 

liberação dos passageiros. 

Enfim, comprovada a ilegalidade que o Impetrante está na 

iminência de sofrer, ou seja, REMOÇÃO do seu veículo, é evidente o 

direito, líquido e certo, do impetrante, de ver seu veículo restituído sem 

qualquer ônus, haja vista que as operações repressivas não cessam. 

Nesse sentido, a Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça 

reza em seu enunciado:  

 

“Súmula 510 – STJ. A liberação de veículo 

retido apenas por transporte irregular de 

passageiros não está condicionada ao 

pagamento de multas e despesas”. 

 

  Como se não bastasse todas essas irregularidades, a 

Constituição Federal de 1988, ao criar as três entidades federadas – 

União, Estados e Municípios – estabeleceu um sistema de repartição de 

competências, em matéria legislativa, consubstanciando um dos 

consagrados preceitos do federalismo.  

Com base nessa tripartição, resta claro que a União é o 

ente político mais amplo e que, em razão disso, recebe competência 
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para legislar sobre as matérias de maior magnitude, que suplantam os 

interesses regionais e locais. Tal divisão se mostra coerente e necessária, 

revelando uma atuação harmônica com o escopo de garantir o 

cumprimento dos objetivos e a observância dos princípios da República 

Federativa, conforme determinado pelo ordenamento constitucional.  

Caso o Impetrado tenha sido motivado por apelo do 

executivo municipal com fulcro em legislação local, Lei 3098/2004, que 

altera a Lei 2.954/2001 do Município de Ilhéus, quanto ao conteúdo do 

seu artigo 2º, inciso I, onde determina a apreensão do veículo, em caso 

de descumprimento das disposições previstas na lei, é mais um 

fundamento sem nenhuma guarida constitucional, então vejamos. 

A usurpação de competência legislativa privativa da União 

revela afronta ao próprio núcleo do sistema de repartição de 

competências, devendo ser coibida pelo Poder Judiciário.  

Com relação ao regramento legal em matéria de trânsito, à 

União reserva-se a competência exclusiva para organização política, 

estabelecendo as normas gerais e as diretrizes básicas de interesse 

nacional de trânsito, matéria atualmente regulada pela Lei n.º 9.503/97 - 

Código de Trânsito Brasileiro.  

No entanto, ainda pode o Município dispor sobre matéria 

de trânsito – no que diz com seu interesse local (artigo 30, inciso I, 

CF/88). E o faz com base no Código Brasileiro de Trânsito. Todavia, o 

cumprimento de tal mister deve amoldar-se aos comandos 

constitucionais, não sendo legítima a atuação municipal quando disser 

respeito à matéria de competência de ente político mais amplo.  

Firmadas tais premissas, há de se reconhecer a 

inconstitucionalidade dos diplomas legais municipais acerca da 

regulação do Transito e do Transporte, uma vez que usurpam o espaço 

normativo federal, legislando sobre matéria que foge à sua 
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competência, em flagrante afronta ao artigo 22, inciso XI, da 

Constituição Federal:  

Art. 22. Compete privativamente à União 

legislar sobre:  

(...)  

XI - trânsito e transporte.   

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

intérprete último da Constituição da República, consoante se extrai das 

ementas dos seguintes precedentes: 

ADIN LEI MUNICIPAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. LEI MUNICIPAL. 

TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGAS E 

ENTREGAS ATRAVÉS DE MOTOCICLETAS. 

Possibilidade jurídica do pedido, em face 

da disposição do art. 8º da Constituição 

Estadual, impondo aos municípios respeito 

aos princípios estabelecidos na 

Constituição Federal. Padece de 

inconstitucionalidade formal, por vício 

material e formal, a Lei n.º 1.127/2008, que 

dispõe "sobre a prestação de serviços 

com uso de motocicleta no município de 

Picada Café e dá outras providências", 

por tratar de matéria, cuja competência, 

é exclusiva da União e estabelecer 

restrições não previstas no CNT. Afronta 
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aos artigos 22, inciso XI e 170, "caput" e 

incisos IV e V, da Constituição Federal e 

artigos 8º, 157, "caput", e 266, "caput", da 

Constituição Estadual. Precedentes da 

Corte. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 

PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Nº 70028750214, 

Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio dos Santos 

Caminha, Julgado em 20/07/2009) . 

 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS DENOMINADO MOTO-TÁXI. 

É inconstitucional a Lei Municipal nº 

2.219/2003, que institui o serviço público 

de transporte de passageiros, 

denominado "moto-táxi" no Município de 

Júlio de Castilhos. Tudo, por vício formal 

ou de iniciativa, com afronta ao artigo 22, 

XI, da Constituição Federal e aos artigos 

1º e 8º da Constituição Estadual, uma vez, 

dispondo sobre matéria relativa a trânsito 

e transporte, da competência privativa 

da União. Ação julgada procedente. 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 

70021446299, Tribunal Pleno, Tribunal de 
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Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado 

em 28/04/2008). 

Em relação ao pedido liminar, que é inerente ao mandado 

de segurança, tem também assento constitucional no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, segundo o qual “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

Da relevância desse direito, que há de ser preservado em 

quaisquer circunstâncias, parece ser desnecessário tecer maiores 

considerações.  

 

Todavia, conforme explanado ao longo deste arrazoado, 

toda essa contrariedade poderá ser evitada através do provimento da 

tutela heróica aqui postulada. 

   

5. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR 

 

Na hipótese vertente, necessário se faz a concessão de 

liminar, eis que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, haja 

vista que os Pacientes estão respondendo ação penal de forma 

indevida desde o recebimento da denúncia manejada pelo Ministério 

Público. 

No que atine ao periculum in mora, basta dizer que o 

próprio strepitus fori gerado naturalmente pela só existência da ação já 

representa, de per si, os danos causados pela mora na extinção 

imediata da ação. Cada dia de tramitação da ação, portanto, 

representa um dia a mais de constrangimento e prejuízos ao paciente, 

que além de tudo está sujeito às medidas constritivas que uma ação 

penal enseja.  

http://strepitusfori.blogspot.com/
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Quanto ao fumus boni iuris, também se mostra evidente 

na medida em que o entendimento já firmado acerca do tema em 

debate, relativamente à impossibilidade de aplicação das normas da 

Lei em que se funda a denúncia à simples infrações administrativas 

encontra-se pacificado, conforme demonstrado alhures.   

Dessa forma, está sobejamente comprovado o 

preenchimento, concomitantemente, dos requisitos autorizadores a 

ensejar o trancamento das ações penais informadas, haja vista que não 

se pode equiparar as operadoras de planos de saúde às instituições 

financeiras, devendo, por isto mesmo, ser deferida a liminar para fim de 

determinar o trancamento da ação penal, eis que desprovida de justa 

causa, requerendo, ainda: 

a) O trancamento das ações penais em que são 

Denunciados os Impetrantes; 

b) Que seja determinado à Polícia Civil da Bahia que se 

abstenha de realizar a operação de trânsito na 

Cidade de Ilhéus/Bahia, que resulta na apreensão de 

veículos flagrados transportando irregularmente 

passageiros; 

c) Que seja determinado à Polícia Civil da Bahia que se 

abstenha de lavrar Termos Circunstanciados de 

Ocorrência Policial em relação à contravenção penal 

do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, naquilo 

que for pertinente ao transporte irregular de 

passageiros; 

d) Que seja determinado à Polícia Militar Rodoviária da 

Bahia (CIPR-v Itabuna) que se abstenha de lavrar 

Termos Circunstanciados de Ocorrência Policial em 

relação à contravenção penal do art. 47 da Lei de 
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Contravenções Penais, naquilo que for pertinente ao 

transporte irregular de passageiros; 

e) Que seja determinado à 11ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Ilhéus/Bahia, que se abstenha de 

recomendar apreensões de veículos com base no art. 

47 da Lei de Contravenções Penais; 

f) Que sejam negados efeitos penais para a decisão 

liminar exarada no bojo do processo de nº. 0503480-

66.2018.8.05.0103, da lavra do Juízo da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/Bahia, 

assinada pelo Juiz de Direito Dr. Alex Venicius Campos 

Miranda; 

g) Que sejam determinados aos Juízos das 2ª e 3ª Vara 

do Juizado Especial Criminal que cumpram o 

entendimento oriundo da instância superior e 

determine o trancamento de todas as ações penais 

ainda em curso nas respectivas serventias, bem como 

a liberação de todos os veículos apreendidos por 

realização de transporte clandestino, se por outro 

motivo não estiver apreendido; 

h) Em relação ao Paciente MESAQUE BARBOZA SOARES, 

que seja concedido salvo-conduto para impedir sua 

prisão por eventuais fatos que tenha relação com a 

sua atuação na defesa das pessoas que praticam 

transporte clandestino de passageiros; 

i) Também em relação ao Paciente MESAQUE BARBOZA 

SOARES, que seja determinado ao Delegado Evy Silva 

Nery Junior Paternostro que se abstenha de realizar 

campanas em seu escritório, bem como interceptar 
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sua linha telefônica – terminal (73) 98165-2177 sem 

que haja autorização judicial; 

 

6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS 

 

Diante de tudo o quanto exposto, e estando certo o 

paciente de que esse E. Tribunal não lhe faltará na observância das 

regras e princípios constitucionais que obstam o prosseguimento da 

ação em referência, posto que inexistente conduta típica passível de 

imputação àquele que foi injustamente arrolado como réu e está 

sofrendo as angústias proporcionadas pela sujeição à jurisdição penal, 

requer, na melhor forma de direito, o seguinte:  

a) A concessão de Ordem de Habeas Corpus, 

liminarmente, para o fim de se determinar o trancamento da ação 

penal, eis que ausentes no presente caso os requisitos autorizadores 

para a concessão, eis que ação penal já foi deflagrada e está em vias 

de conclusão da instrução criminal em face do ora Paciente, bem 

como os seguintes 

1) O trancamento das ações penais em que são 

Denunciados os Impetrantes; 

2) Que seja determinado à Polícia Civil da Bahia que se 

abstenha de realizar a operação de trânsito na 

Cidade de Ilhéus/Bahia, que resulta na apreensão de 

veículos flagrados transportando irregularmente 

passageiros; 
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3) Que seja determinado à Polícia Civil da Bahia que se 

abstenha de lavrar Termos Circunstanciados de 

Ocorrência Policial em relação à contravenção penal 

do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, naquilo 

que for pertinente ao transporte irregular de 

passageiros; 

4) Que seja determinado à Polícia Militar Rodoviária da 

Bahia (CIPR-v Itabuna) que se abstenha de lavrar 

Termos Circunstanciados de Ocorrência Policial em 

relação à contravenção penal do art. 47 da Lei de 

Contravenções Penais, naquilo que for pertinente ao 

transporte irregular de passageiros; 

5) Que seja determinado à 11ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Ilhéus/Bahia, que se abstenha de 

recomendar apreensões de veículos com base no art. 

47 da Lei de Contravenções Penais; 

6) Que sejam negados efeitos penais para a decisão 

liminar exarada no bojo do processo de nº. 0503480-

66.2018.8.05.0103, da lavra do Juízo da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/Bahia, 

assinada pelo Juiz de Direito Dr. Alex Venicius Campos 

Miranda; 

7) Que sejam determinados aos Juízos das 2ª e 3ª Vara 

do Juizado Especial Criminal que cumpram o 

entendimento oriundo da instância superior e 

determine o trancamento de todas as ações penais 

ainda em curso nas respectivas serventias, bem como 

a liberação de todos os veículos apreendidos por 
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realização de transporte clandestino, se por outro 

motivo não estiver apreendido; 

8) Em relação ao Paciente MESAQUE BARBOZA SOARES, 

que seja concedido salvo-conduto para impedir sua 

prisão por eventuais fatos que tenha relação com a 

sua atuação na defesa das pessoas que praticam 

transporte clandestino de passageiros; 

9) Também em relação ao Paciente 

MESAQUE BARBOZA SOARES, que seja determinado ao 

Delegado Evy Silva Nery Junior Paternostro que se 

abstenha de realizar campanas em seu escritório, bem 

como interceptar sua linha telefônica – terminal (73) 

98165-2177 sem que haja autorização judicial; 

b) Que no mérito seja confirmada a liminar e determinado 

por esse MM Juízo o trancamento e arquivamento definitivos da ação 

penal, na forma da fundamentação supra, eis que não constitui crime o 

fato imputado aos Pacientes; 

c) A intimação do Parquet para oficiar no feito; 

N. Termos, 

P. Deferimento com a urgência que o caso requer. 

De Ilhéus/Bahia para a Cidade do Salvador/BA, 1 de abril de 2019. 

 

 

MESAQUE BARBOZA SOARES 

Advogado 

OAB/BA nº. 40.608 

(documento assinado digitalmente) 


