ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO
COMISSÃO DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas,
realizou-se, no auditório da OABMT, reunião da Comissão de Direito Penal e Processo
Penal, presidida pelo Ilmo. Sr. Dr. Saulo Gahyva, Presidente da Comissão. A reunião
contou com a presença dos membros da Comissão de Direito Penal e Processo Penal,
conforme lista de presença. Os trabalhos foram iniciados com a palavra do Dr. Saulo,
sobre o projeto de lei 1754/11 que trata do porte de arma para advogados e a nova tabela
de honorários. O Dr. Pedro Ovelar foi informado pelo presidente que foi nomeado o Dr.
Marciano Xavier para relatoria sobre o projeto de lei. O Dr. Emerson, que estava
representado o Dr. Marciano, disse que o projeto encontra-se na Câmara com dois votos
favoráveis e um contra. Segundo ele, o Dr. Marciano pediu para informar que entrará
em contato com alguns profissionais para elaborar voto mais preciso sobre o tema. A
reunião contatou ainda com a ilustre presença do Presidente da Seccional, Dr. Maurício
Aude. Sobre o Projeto 1754/11, o Presidente acredita que devemos extrair das
comissões o parecer sobre o assunto, para que posteriormente, o parecer seja
encaminhado ao Conselho de Presidentes e, depois, ao Conselho Federal. O Dr.
Maurício esclareceu que o documento para Conselho Federal será encaminhado com o
posicionamento da Seccional sobre o porte de arma para advogados. Em relação à nova
tabela de honorários, o Presidente afirmou que é um assunto muito importante. De
acordo com o Dr. Maurício, a tabela está defasada, pois há muito tempo não se
reajustava. Dessa forma, aumentar URH e analisar todas as situações que envolvem a
advocacia criminal está contemplada. O Dr. Maurício Aude solicitou sugestões da
Comissão, para que posteriormente, o Conselho Pleno possa definir o novo valor. Ainda
sobre o Projeto 1754/11, o Dr. Pedro Ovelar agradeceu o convite para participar da
reunião e a rapidez como o pedido foi atendido, a falta de segurança levou o Doutor a
elaboração do pedido no sentido de apoiar o projeto. Intimidação, medo, ameaças são
alguns dos sentimentos que os colegas manifestaram. O Dr. Saulo agradeceu a presença
do Dr. Pedro e garantiu que será dada resposta ao colega. Informes gerais. Dando
continuidade aos trabalhos, o Dr. Saulo informou que a Comissão recebeu convite da
Universidade Federal de Mato Grosso, para participar do debate sobre a Redução da
Maioridade Penal. O Dr. Saulo convidou os Doutores José Marcílio Donegá e Dra.
Edilene Balbino para compor a mesa representando a Comissão. A escolha dos
Doutores ocorreu porque ambos já apresentaram, por escrito, manifestação sobre o
assunto o ano passado, quando o assunto foi debatido pela CDPPP. Na sequencia, o Dr.
Saulo solicitou retomar a periodicidade das reuniões sugerindo que ocorram uma vez
por mês. Além disso, atualizar a lista da comissão para o Presidente da Comissão é
fundamental para manter um grupo coeso. Assuntos gerais. Com a criação da Comissão
de Direito Carcerário, foi recomendada pelo Dr. Saulo a separação de atribuições da
CDPP e Comissão Sistema Carcerário. Outra preocupação externada pelo Presidente diz
respeito à qualificação dos advogados, em razão disso sugeriu propor a ESA alguns
cursos. O Dr. Ulisses Rabaneda informou que a ESA está de portas abertas para atender
os advogados que queiram se qualificar. Informou ainda, que na conferência estadual
que será em agosto serão abordados temas sobre a área criminal. Ao analisar qual seria
o primeiro curso, os membros presentes optaram pelo Tribunal do Júri. Dr. Saulo
informou que a Dra. Maria Erotides pode ministrar aulas sobre Tribunal do Júri três
dias. O Dr. Ulisses acredita que dentre de 45 dias é possível viabilizar o curso. Definido

o tema, o Dr. Saulo se prontificou em conversar com o Diretor da ESA para organizar o
curso. Em seguida, com a presença do Dr. Ulisses Rabaneda, foi debatido pelos
membros, a Nova Tabela de Honorários. Os membros presentes discutiram a
atualização de valores e inclusão de serviços não contemplados na tabela atual. No final,
foi acordado pelos presentes elaborar uma proposta da tabela para encaminhar ao
Conselho. A reunião foi encerrada às 18:30h e contou com a presença dos Doutores
Maurício Aude, Saulo Gahyva, Ulisses Rabaneda, Leonador Dower, Pedro Ovelar,
Emérson Silva, Paulo Ricardo Rodrigues Miranda e Michelle Alves Donegá.
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