ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO
COMISSÃO DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às dezesseis
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. O Presidente iniciou
os trabalhos com considerações sobre Audiência de Custódia, provimento nº
14/2015-CM de 27 de julho de 2015 TJMT. Após ouvir os membros, a Comissão
decidiu oficiar o TJMT para apresentar informações sobre o cumprimento e/ou
regulamentação do procedimento adotada para relação da audiência de
custódia, sob os seguintes aspectos. 1) Exame de Corpo de Delito: a) Quantos
profissionais estão à disposição e a jornada de trabalho, duração semanal, início
e fim; b) Como funcionam esses atendimentos no plantão; c) Cópia do Termo de
cooperação ajustado com o Estado. 2) Plantão: a) Onde está regulamentado o
horário de funcionamento; b) Que a OAB seja obrigatoriamente oficiada, todas
as vezes em que houver a mudança do horário; 3) Psicólogos e assistentes
sociais: a) Quantos profissionais estão à disposição e a jornada de trabalho,
duração semanal, início e fim; b) Como funcionam esses atendimentos no
plantão; c) Cópia do Termo de cooperação ajustado com o Estado. 4) Custódia
dos presos: a) Onde estão sendo mantidos os custodiados? b) Abertura de
agenda para inspeção do local pela OAB; d) Por quanto tempo serão mantidos
os custodiados no fórum? 5) Termo de Cooperação técnica firmado; a) Que o
TJMT forneça cópia dos termos de cooperação técnica firmados; b) Caso não
tenha sido algum firmado, que informe o andamento e se há prazo. 6)
Informações sobre a legislação estadual, provimentos e resoluções aplicáveis
quanto ao uso de tornozeleira eletrônica pelo Egrégio TJMT. Na sequência foi
deferido o prazo para o Dr. Saulo e Bruno apresentarem parecer sobre
Colaboração premiada e Atribuições da Polícia Cível e Militar. O item seguinte
da pauta foi abordado assunto relativo a manifestação da Ordem sobre a
proposta do Ministério Público Federal sobre corrupção, após análise, os
membros decidiram sortear os itens do documento para que possam elaborar
parecer e apresentar na próxima reunião. A divisão foi a seguinte: Dr. Saulo,
intem 7; Dr. Bruno, intem 9; Dr. Ronilto, intem 8; Dr. Elder, intem 6; Dr. Leonardo,
item 2; Dr. Marciano, item 10, Dra. Michelle, item 4; Dr. Ulisses, item 1; Dr.
Valber, item 5. A reunião foi encerrada as 18:06h.
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