
Do Núcleo Criminal Extrajudicial
- NUCRIMEX -

Art. 10. 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. 11. 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.
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