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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELAS UNIDADES PRISIONAIS PARA
COMUNICAR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO NO SEEU
Para possibilitar a realização da audiência de custódia por
videoconferência no prazo legal de 24 horas, a Orientação CGJ/GMF n. 21/2021, no item
2.6, estabelece que as prisões por cumprimento de mandado serão comunicadas ao Poder
Judiciário, pela unidade prisional que receber o preso, por duas vias:
1. nos sistemas de tramitação processual (eproc ou SEEU);
2. e também por e-mail às varas e, se for o caso, ao plantão.
A comunicação no sistema de tramitação processual (item 1), no caso de
cumprimento de mandado de prisão expedido em PEC, será efetuada no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.
Assim, ante a exiguidade do prazo para realização da audiência de
custódia, solicita-se que as unidades prisionais efetuem a comunicação do cumprimento de
mandado de prisão no SEEU na forma indicada abaixo, que resultará na classificação da
comunicação no referido Sistema como “Petição Urgente”, facilitando a visualização, pela
vara competente, da realização da prisão.
1 - Acessar o processo e utilizar o botão Peticionar.

2 - Na área Dados da Movimentação:
2.1 - Selecionar no campo Tipo Movimento: JUNTADA DE PETIÇÃO –
SOLICITAÇÃO A EXECUÇÃO;
2.2 - Efetuar a marcação do campo Pedido de urgência;
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2.3 - Em seguida, anexar o documento de comunicação da prisão, clicando
no botão Adicionar.

3 - O Tipo do Arquivo a ser juntado deverá ser Oficio (DEPEN). O
usuário poderá incluir quantos documentos forem necessários.

ATENÇÃO: É imprescindível que a comunicação da prisão seja acompanhada de cópia
do mandado de prisão assinado e datado pelo conduzido. Caso não haja a data de
cumprimento no mandado de prisão, tal informação deverá constar no ofício de
comunicação da prisão.
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OBSERVAÇÃO: Mesmo com a adoção dos procedimentos acima, as prisões por
cumprimento de mandado deverão continuar sendo comunicadas pela unidade prisional,
por e-mail, às varas e, se for o caso, ao plantão.

