
JUÍZO  DE  DIREITO  DA  1ª  VARA  DOS  SISTEMA  DOS  JUIZADOS 
ESPECIAIS  –  JECRIM  –  DA  COMARCA  DE  PAULO  AFONSO  – 
ESTADO FEDERADO DA BAHIA.

Processo nº: 02.002/2012 – JECRIM 
Assunto: IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE TCO'S NA 
COMARCA DE PAULO AFONSO/BA
Requerente/Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Ref. Ofício nº 032/2012.

DECISÃO 

01.  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL,  através  de  sua 
representante Titular da 3ª Promotoria de Justiça desta Comarca, Dra. Milane de Vasconcelos 
Caldeira Tavares, através do Ofício nº 032/2012,  requereu a instalação de uma CENTRAL 
DE TCO'S  nesta Comarca de Paulo Afonso/BA.  

02.  Aduz  a  ilustre  promotora  de  Justiça  que  a  medida  se  faz 
indispensável  com  vistas  a  impingir  maior  celeridade  na  tramitação  dos  Termos 
Circunstanciados,  tendo  em vista  que  os  delitos  ali  consignados  mesmos  possuem  lapso 
prescricional mais exíguo que os delitos objeto de apuração em Inquéritos Policiais.

03. É o breve relato. Decido.

04. Merece amparo o pedido do MP.

05.  Com efeito,  acolho  e  adoto  as  razões  expendidas  no  judicioso 
requerimento do parquet, o qual passa a integrar a presente decisão como sua fundamentação, 
para DEFERIR o pleito de instalação nesta comarca de uma CENTRAL DE TCO'S.

06. É que, como bem salientou o requerente, nas atuais circunstâncias 
a tramitação dos TCO'S tem sofrido uma desnecessária morosidade,  posto que após a sua 
instauração pela Polícia, estes são enviados para o JECRIM, onde são tombados com nova 
numeração para somente depois serem encaminhados ao MP.

07. Ademais, é oportuno destacar que, não raro, ocorre a necessidade 
dos  procedimentos  (TCO's)  instaurados  retornarem  à  Polícia  visando  o  cumprimento  de 
diligências, suprimindo ainda mais o tempo da ação do Ministério Público que já é curto.

08. Destarte, ante o atual sistema burocrático, também não raro, resta 
prejudicada  uma boa prestação  jurisdicional  para delitos  que exigem uma resposta  célere 
daqueles que integram o sistema de segurança pública nesta urbe, de modo as circunstâncias 



fáticas e as peculiaridades locais  autorizam a implantação da excepcional medida.

09. Ex positis, com base na fundamentação supra, DEFIRO o pedido 
formulado pelo MP para IMPLANTAR A CENTRAL DE TCO's nesta Comarca de 
Paulo Afonso/BA.

10. Intime-se a autoridade requerente.

11.  Oficie-se  às  Polícias  Civil,  Militar  e  Rodoviária  Federal  para 
ciência e cumprimento , qual seja, a remessa dos TCO's por elas instaurados diretamente ao 
Ministério Público de Paulo Afonso/BA.

12. Oficie-se à CCI do TJBA e ao Juiz Coordenador dos Juizados 
Especiais para ciência e adoção, se for o caso,  das medidas que entenderem pertinentes 
ao caso.

13. CUMPRA-SE.

PAULO AFONSO(BA), em 29 de março de 2012. 

CLÁUDIO SANTOS PANTOJA SOBRINHO
                           Juiz de Direito
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