
Da Divisão Criminal
- DICRIM -

Art. 10. Cabe ao Chefe da Divisão Criminal: 

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à Divisão;

II - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pela Divisão Criminal pertinentes ao

registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais no

âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos; 

III - Realizar  reuniões  periódicas  para  ajustes  e  alinhamento  dos  procedimentos  da

Divisão;

IV - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Divisão;

V - Gerir as questões administrativas da Divisão;

VI - Fazer a avaliação dos servidores vinculados à Divisão;

VII -  Exercer o controle de frequência dos servidores vinculados à Divisão;

VIII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;

IX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão;

X - Fazer os devidos ajustes na rotina de trabalho, conforme alteração na demanda de

processos;

XI - Acompanhar  as  regras  e  o  andamento  da  pauta  de  audiências,  assim  como  a

digitalização dos dossiês de processos;

XII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

XIII - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre os servidores conforme

seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;

XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 11. São atribuições da Divisão Criminal: 

I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais e

inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais,  providenciar sua regular

devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à

protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e



organizar todas as atividades correlatas;

II - Fazer pesquisa de correlatos na entrada de autos judiciais novos, a fim de verificar se

há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial e administrativo conexo.

III - Fazer a conclusão e remessa dos processos aos gabinetes, levando em consideração

as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;

IV - Realizar a conferência dos autos judiciais e manifestações avulsas vinculadas a autos

judiciais encaminhadas a esta Divisão para posterior envio a órgãos externos;

V - Adotar  as  cautelas  e  providências  necessárias  para  o  encaminhamento  regular  e

tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor.

VI - Fazer  o  controle  de  arquivamento  das  manifestações  protocoladas  enviadas  aos

órgãos externos, acompanhadas ou não por processos judiciais; 

VII - Organizar  a  pauta  de  audiências  criminais,  conforme  pauta  recebida  da  Justiça

Federal  e  acompanhar  a  movimentação  dos  processos  com audiência  nas  próximas

semanas; 

VIII - Elaborar e manter atualizados os dossiês sobre os processos judiciais; 

IX - Disponibilizar  aos  Procuradores,  semanalmente,  o  dossiê  dos  processos  cujas

audiências participarão.

X - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;

XI - Acompanhar a movimentação dos processos de interesse da PR/DF;

XII - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado no setor para os gabinetes,

demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

XIII - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor quanto à entrada e

saída de processos, e pauta de audiências;

XIV - Auxiliar os gabinetes durante a execução de inventários anuais e extraordinários;

XV - Organizar  as  cópias  das  manifestações  devidamente  protocoladas  na  Justiça

Federal, e encaminhá-las, anualmente, ao Setor de Armazenamento Criminal.


	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à Divisão;
	II - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pela Divisão Criminal pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos;
	III - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Divisão;
	IV - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Divisão;
	V - Gerir as questões administrativas da Divisão;
	VI - Fazer a avaliação dos servidores vinculados à Divisão;
	VII - Exercer o controle de frequência dos servidores vinculados à Divisão;
	VIII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	IX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão;
	X - Fazer os devidos ajustes na rotina de trabalho, conforme alteração na demanda de processos;
	XI - Acompanhar as regras e o andamento da pauta de audiências, assim como a digitalização dos dossiês de processos;
	XII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;
	XIII - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre os servidores conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;
	XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais e inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais, providenciar sua regular devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;
	II - Fazer pesquisa de correlatos na entrada de autos judiciais novos, a fim de verificar se há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial e administrativo conexo.
	III - Fazer a conclusão e remessa dos processos aos gabinetes, levando em consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;
	IV - Realizar a conferência dos autos judiciais e manifestações avulsas vinculadas a autos judiciais encaminhadas a esta Divisão para posterior envio a órgãos externos;
	V - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor.
	VI - Fazer o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas aos órgãos externos, acompanhadas ou não por processos judiciais;
	VII - Organizar a pauta de audiências criminais, conforme pauta recebida da Justiça Federal e acompanhar a movimentação dos processos com audiência nas próximas semanas;
	VIII - Elaborar e manter atualizados os dossiês sobre os processos judiciais;
	IX - Disponibilizar aos Procuradores, semanalmente, o dossiê dos processos cujas audiências participarão.
	X - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;
	XI - Acompanhar a movimentação dos processos de interesse da PR/DF;
	XII - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado no setor para os gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;
	XIII - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor quanto à entrada e saída de processos, e pauta de audiências;
	XIV - Auxiliar os gabinetes durante a execução de inventários anuais e extraordinários;
	XV - Organizar as cópias das manifestações devidamente protocoladas na Justiça Federal, e encaminhá-las, anualmente, ao Setor de Armazenamento Criminal.

