
ATA DA 10ª REUNIÃO 

 

Dia 27 de março de 2018, às 18hs iniciou-se a 10ª Reunião da Comissão de 

Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Senhor Presidente Jefferson 

Augusto de Paula, com a presença dos seguintes membros: Vice-Presidente 

Dr. Marinson, Rodrigo Gava, Philbert, Jorge Cesar, Ranka, Ademilson, Zilmo, 

Eliane, Anderson e Eduardo, e os colegas convidados Drs. Renato Jorge da 

Silveira e Jackson Pasqual. Por Skype participaram os membros Heder, 

Rogério e Rosane. 

O Presidente abriu a reunião, iniciando a fala sobre a visita de alguns membros 

da Comissão (Rogério, Marinson, Heder e o Presidente) junto ao BPGd, sendo 

passada a palavra ao membro Rogério que destacou a importância da visita, 

como forma de contato institucional, destacando que houve boa receptividade e 

que em breve teremos uma sala adequada para o atendimento dos clientes, 

tendo sido logo após passado a palavra ao Vice-Presidente que explicou que 

haverá por parte do Comando do BPGd uma revisão da NGA, respeitando o 

direito dos advogados. Por fim o membro consultor disse que já havia passado 

os olhos na NGA e pretendia escrever algo a respeito, por entender a flagrante 

ilegalidade de algumas de suas disposições. 

Na sequencia foi tratado sobre o 4º Bate-Papo, tendo sido informado pelo 

Presidente que houve a aceitação por parte dos Drs. Davi Pinto de Almeida e 

do Dr. Diógenes Moisés Pinheiro, sendo que ambos vão tratar sobre a 

alteração do art. 9º do Código Penal Militar e suas consequências à justiça 

militar. Que então, todos os membros devem iniciar o convite aos interessados 

e repassar o nome completo ao Presidente para confecção do convite 

numerado e nominal, como foi feito nas vezes anterior. 

Quanto ao III Simpósio o Presidente disse que iniciou as tratativas com os 

palestrantes e esta aguardando a resposta destes e que em breve comunicará 

os membros da Comissão. 

Outro tema tratado foi o curso de processo penal militar junto a ESA. Passada 

a palavra ao membro consultor, o mesmo destacou que refez o projeto, após 

sugestões da Drª Rafaella e do Eduardo, que irá mandar no grupo, para que os 



interessados em lecionar se apresentem, ou, mesmo que proponham 

alterações do projeto. O Dr. Eduardo pediu a palavra e pediu para 

padronizarmos estes períodos para alterações. Após discussão, ficou 

deliberado que o prazo é de 15 dias após a reunião da comissão, pois, assim, o 

relator do projeto tem a obrigação de enviar o projeto pronto após este prazo e 

antes da próxima reunião. Ficou decidido então que o Dr. Jorge aguardaria os 

quinze dias e após enviaria a ESA o projeto do curso. Da mesma forma, ficou 

determinado que nos próximos 15 dias, todos poderiam mandar sugestões aos 

Drs. Jorge (sobre o parecer a COGER sobre a admissão de advogados nos 

procedimentos militares); Dr. Eduardo (sobre alterações da Lei Estadual nº 

16.544/10); e, ao Dr. Marinson (sobre mudanças no FATD), e, após, este 

período, estes encarregados, deveriam enviar os pareceres prontos. 

Na sequencia foi discutido sobre as palestras junto as faculdades. Foi dito pelo 

Presidente que a Drª Anacéu conseguiu contatos junto a SECAL em Ponta 

Grossa e na Dom Bosco. Foi dito pelo Presidente, que vai agendar os dias 

destas palestras e assim coloca no grupo, aguardando os voluntários para 

ministrar tais palestras. 

O Presidente informou que quanto a ida no Comando-Geral para tratar de 

temas ligados a Comissão, a melhor saída seria aguardar a passagem do 

Comando, para falar com o novo Comandante e assim foi decidido. O Vice-

Presidente disse que seria oportuno fazer uma carta de agradecimento ao 

Comandante atual que passará o comando, agradecendo pelo atendimento das 

demandas apresentadas pela Comissão, o que também foi acolhido. 

Por fim, o Dr. Ranka, pediu para solicitarmos junto a Presidência da OAB/PR, a 

aquisição de um scanner para colocar na sala da ordem junto a Justiça Militar 

da União, o que foi acatado por todos. 

Nada mais a ser tratado, finalizou-se. 

Curitiba, 27 de março de 2018. 

Marinson Luiz Albuquerque – Secretario ad hoc. 

 

 


