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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITO MILITAR, DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARANÁ, REALIZADA NO DIA 28 DE 
ABRIL DE 2020 ÀS 18HRS. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, em reunião virtual, através 

do sistema zoom e com o auxílio do Setor de Comissões da OAB, reuniram-se os membros 
da Comissão de Direito Militar, sob a presidência do Dr. Jefferson Augusto de Paula, com 

a presença on-line dos seguintes membros: Dr. Renato; Dr. Marinson (convidado); Dr. 
Ranka; Dra. Rosane, Dr. Rogério, Dra. Juliana, Dr. Giuliano, Dr. Anderson e Dr. Zilmo; 
Justificaram ausência nos termos regimentais os membros: Dr. Luiz Carlos; Dr. Trovão; e, 

Drª Rose. Verificado o quórum com a presença dos membros acima nominados, o 

presidente declarou instalada a reunião ordinária da Comissão de Direito Militar.  Aberta a 
reunião o presidente cumprimentou todos os presentes, falando das dificuldades 

encontradas neste momento, causadas pela Pandemia, ressaltando a necessidade de se 

fazer eventos, vídeos, artigos, entre outras atividades da comissão, pontuando os vários 

sistemas disponíveis como Facebook, Instagram, Zoom e o auxílio que a OAB dará nas 

situações de eventos virtuais. Obedecendo a pauta, abordou-se o assunto referente a 

participação ativa dos membros da comissão: ponderou que muitos membros da Comissão, 

não são participativos, e, é condição para a permanência, ser participativo, ato contínuo 

passou a palavra ao Dr. Marinson, o qual ressaltou a importância e engajamento de todos 

os membros da Comissão, quer nos eventos on-line, presenciais, pedindo a colaboração 

mais ativa dos membros como um todo; em seguida, Dra. Rosane também pontou a 

importância da participação dos membros nas publicações das redes sociais, pedindo que 
comentem, curtam e compartilhem as postagens, chamando assim atenção do público das 

redes sociais. Dr. Jefferson deixou aberto a palavra, caso alguém por algum motivo, 

profissional ou pessoal não pudesse participar da Comissão, querendo, justificar ou pedir 

seu desligamento. Dr. Anderson, Dra. Juliana, Dr. Giuliano, Dr. Renato fizeram suas 

ponderações. Dr. Renato, instado, falou quanto ao engajamento da Comissão junto a 
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Polícia Militar, Drs. Ranka e Anderson quanto ao exército, ponderando estudarem 

alternativas para trazerem mais público aos futuros eventos. Em continuidade a pauta, 

abordou quanto a atualização da página da comissão e redes sociais: colocando a 

necessidade de escolha de um membro para ajudar na atualização da página da comissão, 

bem como, para ficar responsável pelas redes sociais, ressaltando que a Comissão 

desenvolve atividades importantes, e, publicizar é imperioso. Ficou estabelecido que Dr. 

Anderson e Dra. Juliana cuidarão das redes sociais; No tocante a escolha da(o) 

secretária(o) da comissão, membro de grande importância, pois, fica responsável pela 
elaboração das atas, ofícios, entre outros documentos, bem como, por armazenar a 

documentação importante, além de agendamentos de reuniões, entre outas funções e 

obrigações primordiais da Comissão, Dr. Giuliano então assumirá interinamente a 

secretaria da Comissão. Dr. Rogério questionou, tendo em vista as alterações 

momentâneas nas reuniões, como se dará o ingresso de novos membros, sendo explicado 

pelo presidente que obedecerá o mesmo padrão, participar de reuniões e eventos, ser 
participativo, e após a 3ª reunião, o interessado deve justificar o porquê da sua intenção de 

ingressar e então, será deliberado sobre o ingresso deste novo membro. Da mesma forma 

ao membro que quiser sair, ou tenha faltas injustificadas, falta de participação, isto enseja 

seu desligamento. Em continuidade, falou-se dos Eventos, como a alteração do 

cronograma do Simpósio presencial que será então em novembro, em data a definir, pois, 

não será possível um bate-papo em setembro, por conta da Conferência Estadual em Foz 

do Iguaçu, ressaltando a possibilidade de ocorrer um network com a participação da 

comissão. Ressaltou o presidente a importância da Conferência em Foz, pedindo se 

possível, a participação de todos. Em relação ao Bate Papo por meio eletrônico, abriu-se a 

votação para decidir se será em maio ou junho, ficando estabelecido que será em junho. 

Definiu-se que serão sugeridos temas e nomes de Palestrantes pelos membros, através do 
grupo de whatsApp para definição. Assim a reunião da Comissão ocorrerá as 18 horas e 

após o Bate Papo. O sistema a ser utilizado será Youtube, visto que a Comissão já tem seu 

canal, com apoio da ESA, sendo encaminhado o link para os participantes. Por fim, o 



   

Sede “Presidente Accioly Neto” 
Rua Brasilino Moura, 253 - Tel.: (41) 32505700 - Fax: (41) 3250-5703 - CEP: 80.540-340 - Curitiba - PR 

www.oabpr.org.br 

presidente ressaltou as recentes mudanças, como as audiências por videoconferência e 

alertou sobre o retorno dos prazos processuais, para que todos fiquem atentos.  

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado ou deliberado, a Presidente encerrou a 

presente reunião, agradecendo a presença de todos, do que para constar lavrei a presente 

ata. 

 

 

 
ROSANE DE LIMA 

Vice Presidente da Comissão de Direito Militar 

  

 


