
DA COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO - COJUD

Da Estrutura Administrativa

Art. 10. A COJUD possui a seguinte composição:

I - Seção de Atendimento ao Cidadão - SAC;

II - Seção de Biblioteca e Pesquisa - SBP;

III - Setor de Gestão Documental (SGD);

IV - Divisão Criminal - DICRIM;

a) Núcleo Criminal Judicial - NUCRIMJUD;

b) Núcleo Criminal Extrajudicial - NUCRIMEX;

V - Divisão Cível - DICIV;

a) Núcleo Cível Judicial - NUCIVJUD;

b) Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE.

Das Atribuições

Do Coordenador

Art. 11. Compete ao Chefe da Coordenadoria Jurídica e de Documentação:

I - Planejar,  organizar,  dirigir  e  monitorar  as  atividades de apoio  judiciário  relativas  ao

acompanhamento interno e externo dos processos judiciais de competência do Ministério

Público Federal, tais como recebimento, registro, cadastramento, classificação, autuação,

distribuição  e  movimentação  de  representações,  documentos,  procedimentos

extrajudiciais, processos judiciais e inquéritos policiais que chegam à PR/DF;

II - Coordenar a remessa de autos judiciais, inquéritos policiais e manifestações avulsas

vinculadas a autos judiciais para órgãos externos;

III - Fazer solicitação e agendamento mensal, via GLPI, de cada carro/motorista que faz o

transporte de processos, três vezes por dia, para a polícia e justiça;

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

Coordenadoria;



V - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;

VI - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;

VII - Coordenar e supervisionar as atividades de digitalização e indexação dos processos

judiciais e procedimentos extrajudiciais;

VIII - Coordenar  e  supervisionar  a  execução  das  atividades,  vinculadas  à  COJUD,

pertinentes à prestação de informações e de serviços ao público;

IX - Coordenar e supervisionar o uso dos sistemas de acompanhamento de documentos,

procedimentos extrajudiciais e processos judiciais, prestando a devida assistência a todos

os seus usuários,  e promovendo encontros dos servidores para mantê-los atualizados

sobre o uso desses sistemas;

X - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;

XI - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;

XII - Manter  o  Procurador-Chefe  e  o  Secretário  Estadual  informados  sobre  todas  e

quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes a todos os setores sobre sua

responsabilidade;

XIII - Elaborar  e  encaminhar  ao  Secretário  Estadual  e  ao  Procurador-Chefe  o

planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;

XIV - Gerir  a  parte  do  contrato  dos  servidores  terceirizados  que  prestam  serviço  de

contínuos para a PR/DF;

XV - Coordenar as ações decorrentes do planejamento estratégico relativas a setores da

Coordenadoria;

XVI - Organizar o calendário de inventários e supervisionar a fiscalização exercida pelos

servidores da COJUD durante a sua execução;

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

XVIII - Elaborar memorando com as estatísticas de produtividade referentes ao período de

férias convertido em abono pecuniário dos procuradores;

XIX - Extrair relatórios referentes ao estágio probatório de procuradores;

XX - Alimentar  o  Sistema  Único  com  os  afastamentos  e  as  substituições  publicadas

periodicamente em portarias de designação;



XXI - Extração de relatórios com o acervo no qual o procurador substituirá e envio por e-

mail;

XXII - Elaboração de memorando ao procurador  itinerante com relatórios relativos aos

acervos em que ele trabalhará;

XXIII - Controle referente aos dias de suspensão de conclusão por ocasião de férias aos

quais os procuradores têm direito;

XXIV - Acompanhamento da  lista  de discussão dos Coordenadores Jurídicos do MPF,

mediada pela SEJUD/PGR, a fim de realizar pesquisas, atualizações, validação de dados

e verificações de inconsistências nos sistemas relativas ao acervo de autos da PR/DF,

bem como receber informações e comunicá-las aos demais servidores;

XXV - Coletar e confirmar os telefones do procurador e dos servidores plantonistas para

fins de envio de e-mail aos interessados com essas informações e as regras definidas na

PR/DF para o plantão;

XXVI - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

XXVII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria;

XXVIII - Desenvolver outras atividades inerentes à finalidade da Coordenadoria, quando

determinadas pela chefia imediata.

Da Coordenadoria

Art. 12. Compete à Coordenadoria Jurídica e de Documentação:

I - Orientar e  monitorar a  execução  das  atividades  pertinentes  ao  registro,  distribuição,

acompanhamento, análise e classificação dos processos  judiciais e procedimentos

extrajudiciais no âmbito da unidade;

II - 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;

III - Receber, registrar, autuar, classificar, distribuir e movimentar procedimentos

extrajudiciais,  promover  os registros pertinentes, adotar  as cautelas necessárias à



protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e

organizar todas as atividades correlatas;

IV - Realizar pesquisa para a verificação da existência de procedimentos extrajudiciais /

processos judiciais já em trâmite na PR/DF;

V - Fazer  a  conclusão  e  remessa  dos  processos,  procedimentos  e  documentos  aos

gabinetes, levando-se em consideração as regras de afastamento e de movimentação

desta unidade;

VI - Realizar a conferência, o controle do recebimento e o controle da remessa de autos

judiciais,  inquéritos policiais e manifestações avulsas vinculadas a autos judiciais para

órgãos externos;

VII - Confeccionar,  quando  solicitados,  pesquisas,  relatórios  ou  estatísticas,  inclusive

sobre a movimentação judicial dos processos de interesse da PR/DF;

VIII - Realizar atividades de digitalização e indexação dos processos judiciais;

IX - Organizar  as  pautas  de audiências  para  os  Procuradores  e  disponibilizar  dossiês

digitalizados que subsidiarão as audiências;

X - Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e controlar as atividades de Biblioteconomia

e Documentação no âmbito da PR/DF;

XI - Executar  das  atividades,  vinculadas  à  COJUD,  pertinentes  à  prestação  de

informações e de serviços ao público;

XII - Fiscalizar os inventários anual e extraordinário realizados nos gabinetes;

XIII - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado nesta COJUD para todos os

setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

XIV - Fornecer  orientações,  sempre  que  solicitado,  sobre  o  uso  dos  sistemas  de

acompanhamento  de  documentos,  procedimentos  extrajudiciais  e  processos  judiciais,

prestando a devida assistência a todos os seus usuários;

XV - Prestar apoio aos servidores de gabinete e aos servidores do Serviço de Apoio a

Gabinetes (SAG) no que se refere à orientações relacionadas ao serviço prestado em

conjunto, especialmente no Sistema Único, bem como a procedimentos e mudanças nas

rotinas de distribuição e movimentação de autos na PR/DF; 

XVI - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos trazidos por Oficiais de



Justiça;

XVII - Distribuir  e movimentar  processos eletrônicos oriundos do Sistema de Processo

Judicial  Eletrônico -  PJE,  bem como do Sistema de Citação e  Intimação Eletrônica -

ECINT;

XVIII - Realizar a importação de dados e peças dos processos judiciais eletrônicos no

Sistema Único.

XIX - Apoiar o Gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e

manifestações, entre outras atividades cartorárias;

XX - Cadastrar e indexar, no sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada e

abertura de  volumes dos documentos recebidos dos usuários internos e externos, bem

como processos extrajudiciais autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes

da estrutura do Ministério Público da União, observando a numeração única originária;

XXI - Realizar o processamento - paginação, composição, juntada, abertura e

encerramento de  volumes e despacho de providências - dos documentos extrajudiciais

autuados,  desentranhados ou desmembrados, realizando a distribuição e tramitação

dos documentos às respectivas unidades de providências;

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

tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor.

XXIII - Fazer estatística das férias dos Procuradores pagas em pecúnia;

XXIV - Fazer estatísticas de produtividade dos Procuradores;

XXV - Coordenar o atendimento ao cidadão;

XXVI - Fiscalizar inventários anual e extraordinário realizados nos gabinetes;

XXVII - Gerir o arquivo da Procuradoria da República no Distrito Federal;

XXVIII - Desenvolver outras atividades inerentes à finalidade da Coordenadoria, quando

determinadas pela chefia imediata.

Da Seção de Atendimento ao Cidadão
- SAC -

Art. 13. Compete ao Chefe da Seção de Atendimento ao Cidadão:

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



II - Orientar as atividades do setor;

III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SAC;

V - Prestar informações quando solicitado;

VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;

VII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

VIII - Informar  ao  Procurador-chefe  o  número  de  SICs*  atendidos,  ou  não,

semestralmente;

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

X - Exercer  as  atribuições  da  Seção  de  Atendimento  ao  Cidadão,  com  os  demais

servidores do Setor.

Art. 14. Compete à Seção de Atendimento ao Cidadão:

I - Receber  notícias  de  irregularidades,  representações,  solicitações  de  informação,

requerimentos, dentre outas demandas formuladas pelo cidadão, realizando a triagem, o

registro no sistema eletrônico específico e o encaminhamento inicial;

II - Realizar as atribuições inerentes ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC-MPF;

III - Fornecer  informações a respeito  de distribuição e localização de procedimentos e

processos aos advogados e cidadãos interessados;

IV - Fornecer  certidões  de  inexistência,  existência,  distribuição  e  localização  de

procedimentos extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 dias, de acordo com as normas em

vigor;

V - Receber os pedidos de vista e/ou cópia de autos em trâmite na unidade e encaminhar

ao gabinete ou setor responsável, cujo procedimento deverá observar o disposto em ato

normativo específico;

VI - Recepcionar os advogados e partes para que o atendimento seja feito pessoalmente

pelo membro do MP;

VII - Encaminhar  a  demanda  do  cidadão  ao  setor  responsável  na  impossibilidade  de

atendimento imediato;



VIII - Indicar ao cidadão o órgão competente para analisar sua demanda, nos casos em

que ficar caracterizada a falta de atribuição do MPF;

IX - Adotar as providências para resguardar o sigilo sobre a identidade do noticiante, caso

seja  solicitado,  mantendo,  contudo,  no  sistema  eletrônico  específico,  registro  de  sua

qualificação, endereço e/ou telefone, para caso necessário, futuros contatos do MPF;

X - Elaborar relatórios dos serviços prestados, com o devido registro das informações no

sistema eletrônico específico; 

XI - Devolver as manifestações do tipo “denúncia” oriundas das outras unidades do MPF,

encaminhadas  por  meio  do  sistema cidadão ou outro  meio,  quando  não houver  sido

explicitado  ato  exarado  por  Membro  do  Ministério  Público  Federal  atuante  no  local

remetente da manifestação;

XII - Fornecer  informações sobre o número do procedimento extrajudicial  ou processo

judicial  cível,  bem  como  a  localização  e  distribuição,  quando  o  cidadão  solicitar

informações sobre determinada apuração, ressalvado os casos sigilosos e a consulta a

partir de nomes e/ou documentos de pessoas jurídicas ou físicas,

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

chefia imediata.

Parágrafo único. A Seção de Atendimento ao Cidadão concederá vista e/ou cópia de auto cível

somente quando,  cumulativamente,  não for  sigiloso,  não haja distribuição a um ofício  ativo e

esteja arquivado, conforme regras em norma específica a ser estabelecida.

Da Seção de Biblioteca e Pesquisa
- SBP -

Art. 15. Compete ao Chefe da Seção de Biblioteca e Pesquisa:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela SBP;

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

III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SBP;

V - Prestar informações;

VI - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;



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

Art. 16. Compete à Seção de Biblioteca e Pesquisa:

I - Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e controlar as atividades de Biblioteconomia

e Documentação no âmbito da Instituição;

II - Planejar e executar as atividades técnicas ligadas à seleção, aquisição e descarte de

materiais  bibliográficos,  assim  como  os  recursos  orçamentários  disponíveis  para

aquisição desses materiais, conforme as normas existentes no Ministério Público Federal;

III - Catalogar, classificar e indexar o acervo bibliográfico em qualquer formato, seguindo

as  normas  e  padrões  específicos  para  tais  atividades  e  as  orientações  técnicas  da

Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa, na Rede de Bibliotecas do Ministério Público

Federal  e,  quando  for  o  caso,  na  Biblioteca  Digital  do  Ministério  Público  Federal,

mantendo essas bases de dados sempre atualizadas;

IV - Adotar medidas que proporcionem a segurança e a preservação de documentos e

materiais bibliográficos sob sua guarda;

V - Disseminar, seletivamente ou por serviços de alerta, informações tanto dos produtos e

serviços quanto novos materiais bibliográficos;

VI - Propor políticas de aperfeiçoamento das atividades técnicas relacionadas à seleção,

aquisição, descarte e tratamento do material bibliográfico, bem como a disseminação da

informação;

VII - Gerenciar  os  contratos  de  aquisição  de  acervo  bibliográfico,  e  demais  contratos

relacionados com as atividades da Seção.

VIII - Gerenciar  o  inventário  patrimonial  do  acervo  bibliográfico  da  Procuradoria  da

República no Distrito Federal;

IX - Realizar o levantamento dos atos normativos da Procuradoria da República no Distrito

Federal publicados nos veículos oficiais de comunicação;

X - Tratar,  consolidar  e  registrar  na  Biblioteca  Digital  do  MPF  atos  produzidos  pela

Procuradoria da República no Distrito Federal;

XI - Realizar, após prévio cadastro, as atividades de empréstimo e reserva de materiais

bibliográficos solicitados, bem como prestar  aos usuários da Biblioteca,  informações e

orientações  quanto  ao  uso  e  circulação  desse  acervo  e  dos  recursos  informacionais



disponíveis;

XII - Realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais;

XIII - Efetuar a guarda, ordenação e remanejamento dos documentos do acervo;

XIV - Coligir, processar, preservar e disponibilizar as informações referentes à memória da

Procuradoria da República no Distrito Federal;

XV - Gerenciar  a  implementação da Política  de  Gestão do Patrimônio  Documental  na

unidade, viabilizando a classificação, avaliação e destinação dos documentos de acordo

com o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação

de Documentos do Ministério Público Federal;

XVI - Prestar  assessoria  aos  setores  visando  à  organização  e  classificação  da

documentação passível de arquivamento para posterior envio ao arquivo;

XVII - Viabilizar  a consulta e monitorar  o acesso,  arquivamento e desarquivamento de

documentos e processos administrativos e extrajudiciais sob sua custódia;

XVIII - Desempenhar atividades de conservação, restauração e guarda da documentação

administrativa e extrajudicial na fase intermediária e permanente, incluindo as cópias de

manifestações judiciais protocolizadas;

XIX - Compartilhar acervos, produtos e serviços com as demais bibliotecas do Ministério

Público Federal; e

XX - Processar tecnicamente o acervo de valor permanente descrevendo e elaborando

instrumentos de pesquisa, com vistas à divulgação da memória institucional perante a

sociedade e o atendimento às pesquisas a documentos arquivísticos históricos.

Da Seção de Gestão Documental
- SGD -

Art. 17. Compete ao chefe do Setor de Gestão Documental:

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

II - Manter atualizada a relação de material distribuído ao setor;

III - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas do SGD;

IV - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;



V - Realizar pedido de material junto aos Correios;

VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;

VII - Manter contato, quando necessário, com a agência dos Correios com a qual a PR/DF

possui contrato;

VIII - Prestar informações e dar suporte em questões relativas ao setor e ao recebimento,

movimentação e expedição de documentos e processos;

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

X - Exercer todas as atribuições do Setor de Gestão Documental.

Art. 18. Compete ao Setor de Gestão Documental (SGD):

I - Gerenciar, orientar e executar rotinas relativas às atividades de recebimento e

encaminhamento de correspondências e documentos na unidade, por meio do sistema

oficial;

II - Realizar a expedição de correspondências e documentos da unidade por meio do

sistema  oficial, bem como as  atividades  de recebimento e expedição de malotes e de

serviço postal;

III - Executar a conferência das correspondências a serem expedidas quanto à precisão e

consistência dos destinatários registrados no sistema oficial;

IV - Auxiliar o usuário em relação aos serviços de rastreamento de objeto postal e de

malotes expedidos;

V - Desenvolver, orientar  e monitorar as  atividades  de autuação de documentos  e

procedimentos de gestão administrativa;

VI - Efetuar a autuação ostensiva e sigilosa dos  processos de gestão administrativa  da

unidade;

VII - Solicitar ao destinatário de correspondência particular recebida na PR/DF, excepcionalmente,

via correios, transportadora ou malote, que a retire no setor.

Da Divisão Criminal
- DICRIM -

Art. 19. 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. 20. 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.

Do Núcleo Criminal Judicial
- NUCRIMJUD -

Art. 21. 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. 22. 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;

Do Núcleo Criminal Extrajudicial
- NUCRIMEX -

Art. 23. Compete ao Chefe do Núcleo Criminal Extrajudicial:

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

II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;

III - Distribuir as atividades entre os servidores conforme seu perfil e suas qualificações,

sempre que possível; 

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

V - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores;

VI - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

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

VIII - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

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

demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

X - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da NUCRIMEX;

XI - Alimentar  a  tabela  de  Pretensão  Punitiva  Estatal  e  encaminhar  ao  Coordenador

Criminal semestralmente;



XII - Elaborar  certidões  modelos,  atualizar  quadros  de  afastamentos,  corrigir  erros

relacionados às rotinas do NUCRIMEX;

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

XIV - Exercer todas as atribuições do Núcleo Criminal Extrajudicial;

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

chefia imediata.

Art. 24. São atribuições do Núcleo Criminal Extrajudicial:

I - Receber, cadastrar e distribuir, após pesquisa de correlatos, as Prisões em Flagrante

oriundas da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal;

II - Receber  documentos  encaminhados  pelo  Setor  de  Gestão  Documental  da  PR/DF (SGD),

Seção de Atendimento ao Cidadão (SAC) e gabinetes, destinados à autuação de procedimentos

extrajudiciais e/ou à análise de correlação com procedimentos extrajudiciais / processos judiciais

já existentes nesta Procuradoria da República;

III - Analisar  os  documentos  recebidos  com  vistas  a  identificar  o  representante,  o

envolvido, os documentos referidos e o direito supostamente violado;

IV - Elaborar resumo do documento, no qual devem constar o fato noticiado e o direito

eventualmente violado;

V - Realizar pesquisa nos sistemas utilizando palavras chaves identificadas no conteúdo

do  documento,  com  a  finalidade  de  verificar  se  há  nesta  Procuradoria

procedimento/processo judicial ou extrajudicial conexo;

VI - Elaborar despachos destinados à autuação ou à análise de correlação, que serão

encaminhados ao gabinete do Procurador responsável pelo feito (titular ou substituto),

caso exista possível correlação, para análise;

VII - Elaborar informações relativas à existência, inexistência, distribuição e localização de

procedimentos  autuados  sobre  pessoas  determinadas  e  assuntos  submetidos  à

investigação a partir de solicitação dos Procuradores desta PR/DF;

VIII - Montar fisicamente procedimentos extrajudiciais e numerá-los;

IX - Consultar,  receber e movimentar  os documentos /  procedimentos extrajudiciais  no

Sistema Único;

X - Atualizar o sistema único com dados fornecidos pela Justiça Federal e Polícia Federal;



XI - Autuar e distribuir documentos a um dos Ofícios Criminais desta Procuradoria;

XII - Distribuir Procedimentos Extrajudiciais advindos de outras Procuradorias;

XIII - Redistribuir  e  solucionar  problemas  relacionados  à  distribuição  dos  autos

extrajudiciais da PR/DF;

XIV - Receber  procedimentos  que  chegam  das  CCRs  e  PGR  com  decisões  dos

colegiados e movimentação aos procuradores responsáveis para ciência e providências;

XV - Apensar,  desapensar  procedimentos  extrajudiciais  e  desmembrar,  desentranhar

documentos;

XVI - Juntar documentos que tenham 50 (cinquenta) folhas ou mais, ou que demandem a

formação de novo(s) volume(s) ou anexo(s);

XVII - Trocar elementos de capa de acordo com a portaria de conversão e/ou despacho,

após o cumprimento da tarefa de conversão pelo gabinete no Sistema Único;

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

XIX - Enviar  procedimentos  extrajudiciais  criminais  à  Justiça  Federal,  com  pedido  de

arquivamento, juntada ou propositura de ação judicial e à Polícia Federal, com pedido de

juntada ou requisição de instauração de IPL;

XX - Designar,  mediante  controle  em  tabela,  o  relator  responsável  por  conflito  de

atribuição interno;

XXI - Encaminhar cópia das principais peças do procedimento ao Procurador Relator do

conflito, por meio da inclusão de documento no Único;

XXII - Reativar  a  primeira  distribuição  gerada  nos  autos  e  encaminhar  ao  Procurador

responsável até a solução do conflito;

XXIII - Alimentar tabela comum de prisão em flagrante;

XXIV - Controlar as manifestações protocoladas enviadas aos órgãos externos, organizar

e encaminhá-las, semestralmente, ao Setor de Armazenamento Criminal;

XXV - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando determinadas

pela chefia imediata.



Da Divisão Cível
- DICIV -

Art. 25. Compete ao Chefe da Divisão Cível:

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

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

Divisão;

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

IV - Gerir as questões administrativas da Divisão;

V - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Divisão;

VI - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores subordinados;

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

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão;

IX - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pela Divisão Cível pertinentes ao

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

âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos; 

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

digitalização dos dossiês de processos;

XI - Fazer os devidos ajustes na rotina de trabalho, conforme alteração na demanda 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 aos servidores conforme

seu perfil e suas qualificações, sempre que possível; e

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

chefia imediata.

Art. 26. Compete à Divisão Cível:

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

oriundos dos órgãos judiciários, 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 - Realizar o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas aos

órgãos externos, acompanhadas ou não por processos judiciais; 

VII - Organizar  a  pauta  de  audiências  cíveis,  conforme  vistas  dos  autos  judiciais  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

de processos, saída e pauta de audiências.

XIV - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos trazidos por Oficiais de

Justiça.

XV - Distribuir  e  movimentar  processos  eletrônicos  oriundos  do  Sistema  de  Processo

Judicial  Eletrônico -  PJE,  bem como do Sistema de Citação e  Intimação Eletrônica -

ECINT.

XVI - Realizar  a  importação  de dados  e  peças  dos  processos  judiciais  eletrônicos  no



Sistema Único;

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

XVIII - Organizar  as  cópias  das  manifestações  devidamente  protocoladas  na  Justiça

Federal, e encaminhá-las, anualmente, ao Setor de Armazenamento Cível;

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

chefia imediata.

Do Núcleo Cível Judicial
- NUCIVJUD -

Art. 27. Compete ao Chefe do Núcleo Cível 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  das  Ações  de  Mandado  de

Segurança e Habeas Data no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos; 

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

Núcleo;

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

V - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

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

VII - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

VIII - Prestar informações;

IX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;

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

perfil e suas qualificações, sempre que possível;

XI - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores;

XII - Executar, subsidiariamente, as atribuições previstas para a DICIV;

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

chefia imediata.



Art. 28. Compete ao Núcleo Cível Judicial: 

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

Mandado de Segurança e Habeas Data oriundos dos órgãos judiciários, 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 a conclusão e remessa dos processos de Mandado de Segurança e Habeas

Data  aos  gabinetes,  levando  em  consideração  as  regras  de  afastamento  e  de

movimentação desta unidade;

III - Realizar  a  conferência  dos  autos  de  Mandado  de  Segurança/Habeas  Data  e

manifestações avulsas a eles vinculadas, encaminhadas ao Núcleo para posterior envio a

órgãos externos;

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

tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor;

V - Realizar o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas aos

órgãos externos, acompanhadas ou não dos autos de Mandado de Segurança/Habeas

Data; 

VI - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas sobre Mandados de Segurança e

Habeas Data quando solicitados;

VII - Acompanhar a movimentação dos processos de Mandado de Segurança/ Habeas

Data de interesse da PR/DF;

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

demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

IX - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor;

X - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos - Mandados de Segurança

- trazidos por Oficiais de Justiça;

XI - Distribuir  e  movimentar  Processos  de  Mandado  de  Segurança  e  Habeas  Data

eletrônicos oriundos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE;

XII - Realizar a importação de dados e peças dos processos de Mandado de Segurança e

Habeas Data eletrônicos no Sistema Único;



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

chefia imediata.

Do Núcleo Cível Extrajudicial
- NUCIVE -

Art. 29. Cabe ao Chefe do Núcleo Cível Extrajudicial:

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

II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;

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

IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

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

VI - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

VII - Prestar informações;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;

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

perfil e suas qualificações, sempre que possível;

X - Elaborar  certidões  modelos,  atualizar  quadros  de  afastamentos,  corrigir  erros

relacionados às rotinas do Núcleo;

XI - Exercer todas as atribuições do Núcleo Cível Extrajudicial.

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

chefia imediata.

Art. 30. Compete ao Núcleo Cível Extrajudicial:

I - Receber  documentos  encaminhados  pelo  Setor  de  Gestão  Documental  da  PR/DF

(SGD), Seção de Atendimento ao Cidadão (SAC) e gabinetes, destinados à autuação de

procedimentos  extrajudiciais  ou  à  análise  de  correlação  com  procedimentos

extrajudiciais / processos judiciais já existentes nesta Procuradoria da República;

II - Analisar  os  documentos  recebidos  com  vistas  a  identificar  o  representante,  o

envolvido, os documentos referidos e o direito supostamente violado;



III - Elaborar resumo do documento, no qual devem constar o fato noticiado e o direito

eventualmente violado;

IV - Realizar pesquisa nos sistemas utilizando palavras chaves identificadas no conteúdo

do  documento,  com  a  finalidade  de  verificar  se  há  nesta  Procuradoria

procedimento/processo judicial conexo;

V - Elaborar  despachos destinados à autuação ou à análise de correlação, que serão

encaminhados:

a) Ao Procurador distribuidor para a devida classificação temática (por meio de

certidão de classificação elaborada pelo NUCIVE) e posterior autuação e livre distribuição,

caso não exista correlato;

b) Ao gabinete do Procurador responsável pelo feito (titular ou substituto), caso

exista possível correlação, para análise;

VI - Elaborar Informações relativas à existência, inexistência, distribuição e localização de

procedimentos  autuados  sobre  pessoas  determinadas  e  assuntos  submetidos  à

investigação, a partir de solicitação dos Procuradores desta PR/DF;

VII - Montar fisicamente dos procedimentos extrajudiciais e numerá-los;

VIII - Consultar,  receber,  distribuir  e  movimentar  os  documentos  e  procedimentos

extrajudiciais no Sistema Único;

IX - Autuar e distribuir documentos, processos e procedimentos;

X - Redistribuir e solucionar problemas relacionados à distribuição dos autos extrajudiciais

da PR/DF;

XI - Receber procedimentos que chegam das CCRs e PGR com decisões dos colegiados

e movimentação aos procuradores responsáveis para ciência e providências;

XII - Apensar,  desapensar,  desmembrar  e  desentranhar  procedimentos  extrajudiciais  /

documentos;

XIII - Juntar documentos que tenham a partir de 50 (cinquenta) folhas ou que demandem

a formação de novo(s) volume(s) ou anexo(s);

XIV - Acautelar  procedimentos  extrajudiciais  e  devolver  mediante  prazo  pré-fixado  ou

solicitação do gabinete;



XV - Trocar elementos de capa de acordo com a portaria de conversão e/ou despacho e

fixar cópia da portaria de Inquérito Civil no mural da PR/DF, após o cumprimento da tarefa

de conversão pelo gabinete no Sistema Único;

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

XVII - Enviar  procedimentos  extrajudiciais  cíveis  à  Justiça,  com  propositura  de  ação

judicial;

XVIII - Apoiar os gabinetes quando do envio de procedimentos extrajudiciais volumosos a

órgãos externos e outras unidades do MPF;

XIX - Designar,  mediante  controle  em  tabela,  o  relator  responsável  por  conflito  de

atribuição interno;

XX - Encaminhar cópia das principais peças do procedimento ao Procurador Relator do

conflito, por meio da inclusão de documento no Único;

XXI - Ajustar a distribuição do feito para que o Procurador a quem tiver sido inicialmente

distribuído o procedimento administrativo oficie nos autos até a solução do conflito;

XXII - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando  determinadas

pela chefia imediata.


