
JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA DO JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL 

DA COMARCA DE PAULO AFONSO - ESTADO DA BAHIA. 
 

 

ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO) 

PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

REF. OFÍCIO Nº 060/2009 DE 21/10/2009 – DPRF - 10ª SUPERINTENDÊNCIA 

REGIONAL – BAHIA/7ª DELEGACIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE PAULO 

AFONSO. 

 

 

DECISÃO 

 

R.H. 

 

 

Preliminarmente, registre-se e autue-se.  

 

O Inspetor-Chefe da 7ª DEL/PRF de Paulo Afonso/BA expediu ofício com modelo 

de TCO requerendo autorização para a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência por 

prepostos da PRF com posterior envio do competente TCO a este JECRIM de Paulo 

Afonso/BA. 

 

O então juiz de direito designado para o JECRIM encaminhou o pedido à 

CORG/TJBA para ciência e manifestação, tendo a Corregedoria das Comarcas do Interior, 

através de ofício nº 6358/2009, da lavra do então Juiz Corregedor Mauricio Lima de Oliveira, 

asseverado que cabia ao magistrado com atuação na unidade judiciária deliberar acerca da 

autorização ou não da lavratura de TCO por integrantes da PRF (cópia em anexo). 

 

Instado a se manifestar, o MP, em judicioso parecer, se posicionou favoravelmente 

ao pleito.  

 

É o relatório. Decido.  

 

Pelos motivos já expostos pelo Parquet, em seu parecer de fls., o qual passa a 

integrar a presente decisão como sua fundamentação, DEFIRO o pedido formulado pelo 

Inspetor-Chefe da 7ª DEL/PRF.  

 

É que, no que pese opiniões em contrário, entende este magistrado que a CF/88 não 

deu exclusividade na apuração de infrações penais apenas a uma instituição. Com efeito, basta 

um breve divisar do art. 58, §3º da Carta Magna para verificar-se que também as Comissões 

Parlamentares de Inquérito têm o poder de investigação própria, além de que, como é cediço, 

também tem essa prerrogativa o Ministério Público. 

 

Ademais, registre-se, por oportuno, que o art. 4º, Parágrafo Único do Código de 

Processo penal (CPP), o qual foi recepcionado pela ordem constitucional inaugurada com o 

advento da CF/88, já dispunha que a atribuição da polícia judiciária para apuração de infrações 



penais não exclui as atribuições de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a 

função.  

 

Também é importante destacar que o inquérito policial, conforme remansoso 

entendimento jurisprudencial, não é peça indispensável à propositura da ação penal. Assim, se 

até mesmo a ação penal pode ser exercida independentemente da existência de inquérito 

policial, como bem salientou o MP, “raciocínio idêntico” deve ser aplicado à lavratura e 

posterior envio ao JECRIM  para fins de designação de audiência preliminar, de que cuida a Lei 

9.099/95, o competente TCO por autoridades administrativas. 

 

Até porque entende este magistrado que a lavratura de TCO não se trata de ato de 

polícia judiciária como defendem os delegados de polícia, mas de ATO TÍPICO DA CHAMADA 

POLÍCIA OSTENSIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA de que trata o art. 144, 

§5º da CF/88, uma vez que este tipo de procedimento – TCO – apenas documenta uma 

ocorrência e não representa nenhum ato de investigação, sendo apenas um mero relato verbal 

reduzido a termo. 

 

Ressalte-se ainda que essa questão já foi enfrentada em outras unidades 

judiciárias da Federação sendo objeto de acaloradas discussões que findaram com a publicação 

do Enunciado JECRIM Nº 34, plenamente em vigor, que admite a confecção de TCO pela polícia 

administrativa/ostensiva, vejamos::  

 

ENUNCIADO 34 - Atendidas as peculiaridades locais, o termo 

circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar.  

 

Destarte, considerando as peculiaridades locais, mormente a grave e crônica falta 

de estrutura física e de pessoal da Polícia Civil de Paulo Afonso/BA; considerando a 

necessidade de aumento da credibilidade da justiça e da Polícia como um todo, seja ela 

judiciária, seja ela ostensiva; considerando a necessidade de aumentar a fiscalização e 

policiamento ostensivo nesta urbe bem como a necessidade de celeridade na lavratura e 

autuação dos Termos Circunstanciados de Ocorrência; considerando também a necessidade de 

desafogar a polícia judiciária do enorme volume de procedimentos/tco’s para que esta possa 

cumprir bem a sua missão constitucional, sobretudo no que tange à verdadeira  investigação de 

delitos mais graves;  

 

DEFIRO O PEDIDO formulado pelo Inspetor-Chefe da 7ª DEL/PRF de Paulo 

Afonso/BA, estendendo essa autorização também à PMBA do 20º BPM com sede nesta urbe, 

de modo que AUTORIZO  a lavratura do competente TCO por prepostos da PRF e da PMBA, 

devendo para tanto a PMBA observar e adotar, no que couber, os modelos em anexo ao 

requerimento da PRF, salientando-se por fim que no que toca à PMBA deve o procedimento ser 

lavrado por um oficial. 

 

Notifique-se o ilustre Representante do Ministério Público. 

 

Comunique-se à autoridade requerente, qual seja, o Inspetor-Chefe da 7ª 

DEL/PRF. 

 



Oficie-se ao comando do 20º BPM/ PMBA de Paulo Afonso para ciência e adoção, 

caso seja de seu interesse, da lavratura de TCO por parte de seus oficiais.  

 

Oficie-se ao Ilustre Delegado Regional de Paulo Afonso para ciência. 

 

Oficie-se, por fim, à Corregedoria das Comarcas do Interior do TJBA com cópia 

desta decisão para os fins de direito. 

 

Cumpra-se.  

 

Paulo Afonso (BA), em 10 de janeiro de 2012.  

 

 

 

Cláudio Santos Pantoja Sobrinho 
Juiz de Direito 

 
 


