
Do Núcleo Criminal Judicial
- NUCRIMJUD -

Art. 10. Cabe ao Chefe do Núcleo Criminal Judicial:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

II - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pelo Núcleo pertinentes ao registro,

distribuição, acompanhamento, análise e classificação de Inquéritos Policiais no âmbito

da unidade e remessa aos órgãos externos; 

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

perfil e suas qualificações, sempre que possível;

IV - Realizar  reuniões  periódicas  para  ajustes  e  alinhamento  dos  procedimentos  do

Núcleo;

V - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores. 

VI - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

VII - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

VIII - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

IX - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

X - Prestar informações;

XI - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do NUCRIMJUD;

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

chefia imediata.

Art. 11. Compete ao Núcleo Criminal Judicial:

I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os inquéritos policiais

oriundos dos órgãos 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 inquéritos policiais novos, a fim de verificar

se  há  nesta  Procuradoria  procedimento/inquérito/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 - Gerenciar as atividades administrativas referentes ao controle externo da atividade

policial, bem como gerenciar a Ferramenta de Inspeção de IPLs - FIPOL;

V - Gerenciar e emitir de Relatórios de controle de tramitação de IPL/TCO;

VI - Controlar a baixa dos inquéritos policiais e seu devido registro em conformidade com

o  Provimento  Geral  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  Federal  da  Primeira  Região  -

Provimento COGER;

VII - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;

VIII - Prestar e solicitar informações relacionadas ao Departamento de Polícia Federal,

Corregedoria-Geral de Polícia Federal, Polícia Legislativa do Senado Federal e Câmara

dos Deputados,  bem como demais  Órgãos  Policiais  do  Distrito  Federal  e  das outras

Unidades da Federação;

IX - Executar, subsidiariamente, as atribuições previstas para a DICRIM;
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