
 ATA DA 13ª REUNIÃO  

 

Dia 26 de junho 2018, às 18:03hs iniciou-se a 13ª Reunião da Comissão de 

Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Presidente Dr. Jefferson, com 

a presença dos Doutores Marinson (Vice), Rosane (Secretária), Jorge 

(Consultor), Renato, Rodrigo, Ranka, Anderson, Adenilson, Eliane, Julio, 

Rafaella. Por Skype, os Drs. Rogério Napoleão, Zilmo. Como convidado 

Tenente Alexander Hering Gonçalves Teixeira. 

O Dr. Jeferson, agradecendo a presença de todos os presentes, ressaltou o 

sucesso do evento (4º Bate-Papo em Direito Militar), mesmo considerando os 

imprevistos ocorridos, como a greve dos caminhoneiros e a falta de 

combustível nos postos. Pontuou, ser evidente que nem todos os inscritos 

vieram, por conta da falta de combustível, porém tinha número razoável de 

pessoas, tendo sido muito produtivo.  Dr. Ranka comentou que pós o Bate-

Papo, falou com o Dr. Diógenes na JMU, e, este externou positivamente, qual 

teceu comentários de que ficou muito feliz com convite, sentindo-se honrado, 

pontuando a importância da Comissão. Dr. Marinson também falou do evento, 

que mesmo com o imprevisto, viu comentários muito positivos, como exemplo 

do Dr. Davi. Abriu a questão que, quando for encerrada essa Comissão, deve-

se batalhar para instaurar uma nova Portaria, para o estabelecimento de uma 

nova Comissão o quanto antes. Dr. Jefferson, ainda, sobre o Bate-Papo, 

acredita que se acertou nos palestrantes, nos temas, tendo em vista a 

aceitação do público. Acrescenta que é esse público que difunde e traz novos 

convidados. Pontua que a comissão de fato se encerra esse ano por ser 

temporária, porém deve se buscar a instauração de uma nova para o próximo 

triênio. Em continuidade, acrescenta que a ideia é fechar a Comissão em 

novembro com um último Bate-Papo. Então ficou acordado, que na última terça 

feira de novembro haverá a última reunião e um último Bate-Papo, dia 

27/11/2018. O próximo assunto discutido, é em relação ao Curso da Escola 

Superior de Advocacia, que são 60 vagas, tem 10 inscritos, cuja prioridade é 

divulgar e passar para amigos que tenham interesse. Drª Eliane deu a ideia de 

divulgar junto a Comissão de advogado iniciantes. Dr. Jeferson pediu para 

divulgar para amigos advogados e para militares inscritos. Dr. Jeferson trouxe a 



importância do III Simpósio, dizendo que em conversa com o Comandante do 

Cindacta II, este comentou em fazer um almoço lá no dia 11 de setembro, 

juntamente com o Ministro do STM, Dr. Joseli, havendo uma visitação durante 

a tarde no Cindacta. Dr. Fernando Galvão também falará no mesmo dia que o 

Ministro, será um contraponto, visto que tem um site próprio de direito militar, 

bem comprometido com o assunto. Já no dia 12, Dr. Rodrigo Pimenta, que é 

Advogado de Ofício em Santa Catarina, lotado na auditoria da Justiça Militar de 

SC, tem muito conhecimento na matéria e trará dois temas interessantes, 

sendo as medidas despenalizadoras e a descentralização da justiça militar. 

Outro nome forte seria Dr. Renato Brasileiro de Lima, porém, como já tem 

compromisso para a data, quem virá em seu lugar é a Dra. Najla, que é do 

MPM, qual falará da Intervenção Militar no Rio de Janeiro. Dr. Jefferson 

ressaltou que teremos bons palestrantes e bons temas, podendo desde já 

comentar e divulgar. Certamente será um Simpósio ainda melhor que os 

outros, um evento com casa cheia. Pontuou o valor de 40 reais a inscrição e 20 

para acadêmicos. Pediu para que não marquem compromissos profissionais 

para o dia 11 nem para o dia 12, devendo todos ter disponibilidade. Dr. 

Eduardo trouxe uma sugestão da Tribuna Livre. Pessoas que se cadastram, 

são selecionados, sobem na tribuna e provocam uma discussão, tendo duas 

obras para os melhores artigos. Dr. Jeferson em contraponto, argumenta que 

no nosso Simpósio não tem tempo hábil para isso, visto que a metodologia é 

muito enxuta, sendo uma questão a ser estudada para o próximo ou para o dia 

12. Pediu para deixar essa questão a ser estudada para o Bate-Papo de 

novembro. Mudando o assunto, foi apresentado pelo Presidente o Termo de 

Cessão de uso para sala de Corregedoria da PM, o qual já está assinado, 

ressaltando que logo terá reunião com a Corregedoria, sendo mais um feito 

conquistado pela comissão. Passado a palavra a Dra. Eliane, a mesma 

começou a explicar sobre o Pacto Global, quando, junto com a Ministra do STM 

foi assinado o pacto onde a OAB é signatária. Dentro dessa especificação, foi 

criado uma comissão específica e uma cartilha. Dra. Eliane faz parte dessa 

Comissão, qual entregou um livrinho explicando os objetivos do Pacto, falando 

da dificuldade em colocar a Comissão como atuante dentro dos princípios. A 

Comissão de Pacto Global tem a obrigação de enviar um relatório, dizendo o 

que cada Comissão consegue realizar dentro desses princípios. Foi analisado 



todo o trabalho realizado pela Comissão e enviado o material na semana 

passada. Dentro da Comissão do Pacto Global se englobam várias outras 

Comissões. Outra ideia da OAB e da qual a Comissão está fazendo parte, é 

que as Comissões vão as escolas falar sobre cidadania, tema este que será 

melhor tratado na sequência. Em continuação, Dr. Jeferson agradeceu a 

presença do ilustre convidado, visto que já participa dos eventos desde 2015, 

que ele participará do curso no ESA e da importância de tê-lo participando das 

reuniões. Dr. Marinson trouxe uma questão importante que é a intimação do 

FATD, onde o acusado quando constitui o defensor ele não quer ser 

incomodado, porém isso acontece muito na Caserna, sendo um assunto a ser 

resolvido. As tratativas de audiência e prazos devem ser ajustadas com o 

defensor, porém, Dr. Jeferson diz que o memorando fala que a intimação é 

para o militar. Na audiência que será realizada com a Comandante-Geral da 

PMPR, vamos propor a reformulação da Portaria do FATD e da Sindicância. 

Dr. Jefferson finalizou a reunião pedindo a divulgação do curso da ESA. 

 

Curitiba, 24 de abril de 2018. 

Rosane de Lima - Secretaria. 


