
 ATA DA 16ª REUNIÃO  

Dia 28 de agosto 2018, às 18hs iniciou-se a 16ª Reunião da Comissão de Direito Militar 

da OAB/PR, sendo instaurada pelo Presidente Dr. Jefferson, com a presença dos 

Membros Eliane, Renato, Anacéu, Marinson, Rogério Nogueira, Rosane, Jorge, 

Rodrigo, Ranka, Anderson, Ademilson, Rafaela, Letícia e Thiago. Como convidados 

Emerson Cesar Da Rosa, Juliano Berwangr, Evandro Horn, Giuliano Henrique Wendler 

de Mello e Barbara Joeckell Alves. 

Dr. Jeferson, agradecendo a presença de todos os presentes, em especial dos 

visitantes, começou tratando inicialmente sobre a Reunião ocorrida na COGER, 

referente a Orientação nº 005/2018 que trata dos atestados médicos. Explicou que o 

Corregedor ficou contente ao ter conhecimento sobre o parecer emitido pela comissão, 

porém afirmou que o documento por ele emitido, trata-se de mera Orientação, e, que 

cada caso, deve ser analisado pontualmente. Ficou acertado que em breve teríamos 

uma reunião com a Presidente da Junta Médica, para tratar do tema. Passada a palavra 

ao Dr. Giuliano, o mesmo agradeceu a oportunidade de participar da reunião e 

parabenizou a Comissão, pela sua atuação, destacando que compreendeu da reunião 

da Corregedoria, que o objetivo da Orientação é privilegiar o atendimento médico 

daqueles que realmente precisam e cassar as licenças médicas daqueles que não 

necessitam. Foi informado pelo Presidente que o Coronel Ênio vai ser o novo 

Corregedor, e, que aqueles que pudessem comparecer a cerimônia de passagem de 

comando, que fossem. Na sequência foi tratado sobre a sala da ordem no BPGd. Por 

ser em Piraquara, quem tem competência para executar esta função é a OAB de SJP. 

Dr. Rogerio será o responsável em resolver isso. O presidente pediu empenho do Dr. 

Rogerio na intermediação disso para agilizar essa sala. Passou-se a palavra ao Dr. 

Jorge Cesar de Assis para falar do curso da ESA, qual disse estar sendo bem recebido 

e acredita estar dando certo, acredita que houve boa aceitação dos alunos, tendo bons 

professores, sendo hoje a aula com Dr. Davi. Acredita que o curso deu certo, mantendo 

o nível acadêmico que é importante. Ressaltou já ter três eventos anuais, visto que se 

a comissão se manter o ano que vem neste modo, conservará seu destaque. O que se 

houve da comissão são só coisas boas. Acredita que o curso está cumprindo seu papel. 

Como tem alunos do curso presentes na reunião, passou-se a palavra ao Dr. Evandro 

Horn do RS, o qual agradeceu a receptividade, falou que  se interessou pelo curso por 

causa das credenciais dos palestrantes, em especial do Dr. Jorge Cesar de Assis, falou 

que gostou bastante da aula do Dr. Jefferson que foi voltado bastante para o advogado, 

cumprimentou a todos pela clareza, pela transparência e pela qualidade do curso, e 



pediu, caso seja permitido, que seja levado isso ao Rio Grande do Sul. Pediu também 

para manter o contato com a comissão daqui. Dr Jefferson se colocou à disposição, 

para participar como debatedor e como convidado, assim como a Comissão. Abriu-se a 

palavra para outros alunos, Dr. Rogério se manifestou, mostrando bastante 

contentamento com o curso, falando apenas da extensão do mesmo, pois, ficou puxado 

9 dias de aula. Que poderia ser por módulos, ideia esta a ser pensada para um novo 

curso.  Passado a palavra aos Dras. Rosane e a convidada Dra. Bárbara também 

teceram elogios as aulas, como a didática dos professores, forma de abordagem da 

matéria. Dra barbara elogiou a aula do Dr. Jefferson ressaltando a maneira como renova 

as forças do advogado na briga pelo direito. Outro assunto tratado é o simpósio, que 

tem 230 inscritos, porém 50 pagantes, sendo necessário incentivar as pessoas fazer a 

inscrição e pagar o boleto. Precisa pagar o boleto para garantir a vaga. O boleto demora 

48 horas uteis para aparecer o pagamento no sistema. É preciso que o Simpósio esteja 

lotado e seja um sucesso, é necessário propaganda, propagação. Dr. Marinson 

sustentou que esta angariando 100 inscrições junto a AMAI, ficou de verificar e dar uma 

resposta em breve.  Dr Jefferson salientou que  recebeu ligação do Comandante do  

Cindacta confirmando a presença do Ministro, que terá um passeio no Cindacta, pedindo 

que quem tenha interesse deverá informar com antecedência. Dr Eliane relatou que a 

OAB faz bastante divulgação sobre a conferência do idoso porém do simpósio não tem 

nenhuma divulgação. O presidente disse que vai conversar com o pessoal para que 

também seja feita a divulgação do nosso evento. Dr Ranka questionou o problema do 

E-PROC da JMU, Dr. Jefferson encaminhará oficio a Auditoria Militar da União para 

quebra do sigilo para aqueles processos que já tem procuração com advogado. 

Mais nada a tratar, finalizou. 

Curitiba, 28 de agosto de 2018. 

Rosane de Lima - Secretaria. 


