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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROVIMENTO/COGER N. 37, DE 27 DE ABRIL DE 2009. 

Regulamenta a distribuição e a tramitação do inquérito policial e demais 
peças informativas nas Seções e Subseções Judiciárias da I a Região, a sua 
tramitação entre o Departamento de Polícia Federal e a Justiça Federal - 1 a 

Região, e dá outras providências. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal OLINDO HERCULANO DE MENEZES, 
Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 24, 
incisos VII e VIII do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e o art. 5°, incisos 
XI e XIX do Regimento Interno da Correge,dqri~~Ge'fã.Fcfã Justiç~Federal da Primeira Região. 

CONSIDERANDO: :;"")':"' .\:J:f J ( ) -~ .· . ,~ 

a) que a Constitui~o A.fe~'eral 
privativamente, a ação penal p:áblip;:t; n~ for 
policial (art. 129, I e VII); i . t:?~~~:'' 

b) que a trarnitatÇãc,.1dcl'ÍPCJI:!~:titO 
Público Federal, com a Pa11ícipa,ção,sg~· 

c) que a atJ 
procedimento burocrático, 

d) o requeriménto 
Pará, com o objetivo de da1fÇ,;:rna.j 
cumprimento ao ait 5° 

y : 

e) o decídi90)11D,s 
Geral. a partir do retl~ri(jlo n:querirner1!,! 
matéria assemelhada. 

RESOLVE: 
-,:· .. Jf .;, 

Art. 1 o Os inquéritos;p · 
Seções Judiciárias que integram a: 

I - denúncia ou queixa; 

li - pedido de arquivamento; 

· ~f'\istéri</~u~}'icg . competência para promover, 
: à$sirii''para· e5Cercero controle externo da atividade 

\ ·.ttt; '~~':·'f'c;;;, ~~ • ' 

rão distribuídos às varas das 

III - inquérito instaurado a pedido do ofendido ou de seu representante legal, para instruir ação 
penal privada, que deva aguardar, em juízo, a iniciativa da parte interessada (art. 19- CPP); 

IV - requerimento de medidas cautelares criminais, tais como, prisão preventiva, prisão 
provisória, busca e apreensão, produção antecipada de provas, medidas assecuratórias, quebra de sigilo 
bancário ou fiscal, restituição de coisa apreendida, incomunicabilidade do indiciado, e outras; e 

V - comunicação de prisão em flagrante, com os respectivos autos; 

§ 1 o Não sendo hipótese de distribuição, o inquérito policial terá andamento entre a autoridade 
policial e o Ministério Público Federal, que exercerá o respectivo controle, dispensada a sua conclusão ao 
juízo. 

§ 2° O inquérito policial no qual não coube distribuição, remetido às Varas Federais pela autoridade 
policial investigante, será encaminhado, incontinenti, ao Ministério Público FederaL 

§ 3° Os atestados e certidões de antecedentes serão requeridos pelos interessados à autoridade 
policial (art. 20, parágrafo único- CPP). 
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Art. 2° Os inquéritos policiais relativos a indiciados soltos deverão ser encaminhados diretamente 
ao Ministério Público Federal competente, para as providências a seu cargo. 

Art. 3° A tramitação do inquérito policial entre o Ministério Público Federal e a autoridade 
policial, em face da necessidade de continuação das investigações, independerá da participação e 
acompanhamento do juízo, salvo nas hipóteses de indiciado preso e de procedimento investigatório sujeito a 
distribuição. 

. . ~rt. 4~ ~s i?qué~itos polici~c~~~:~é~~j~fRt? d~<Frorrogação ~e prazo p~a .sequ~ncia das 
mveshgaçoes, d!stribu!dos as Varas,rna ,ôata~da· entratla- em.<vigo~deste provimento, serao Imediatamente 
remetidos ao órgão do Ministéri~ú))!i,f9 distribuição. 

A· '~"'",.,,, 

Art. so Os casos -Geral - TRF 1. 

contrário. 
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