
Do Núcleo Cível Judicial
- NUCIVJUD -

Art. 10. 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. 11. 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.
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