
 ATA DA 17ª REUNIÃO  

 

Dia 26 de setembro 2018, às 18:10hs iniciou-se a 17ª Reunião da Comissão de Direito 

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

Doutores Marinson, Rosane, Ademilson, Anderson, Philbert, Ranka, Rodrigo e Rogério. 

Como convidados Drs. Luiz Fernando Balbino Colaço e Afonso Ricardo Ribeiro. 

Dr. Jeferson, agradecendo a presença de todos os presentes, explicou os motivos do 

da reunião estar acontecendo no Edifício Maringá, devido aos vários eventos ocorrendo 

na OAB e a falta de espaço, que as próximas, do dia 30/10 será novamente aqui no 

Edifício e em novembro será no Espaço Cultural, com o 5º Bate Papo, encerrando os 

trabalhos da Comissão. Passando a palavra ao Dr. Marison para anunciar o nome que 

ele indicou e confirmou para o próximo bate papo, é o Ten.-Cel. Brum, Juiz em Segundo 

Grau no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual o Dr. Marinson já teve a 

oportunidade de assistir uma palestra em GO, que tratava da absolvição sumária, tema 

bastante interessante. Pontuou que já foi feito o convite, que o mesmo aceitou, e virá no 

dia 27 para ser o direcionador do bate papo, que tratará sobre a aplicação da Lei nº 

9.099/95, absolvição sumária entre outros temas muito pertinentes. O palestrante é um 

Juiz vanguardista e que acrescentará muito a todos. Dr. Jefferson ressaltou a 

importância de trazer um juiz, que diz como o direito deve ser aplicado, sendo um alento 

ao advogado e um alerta aos militares. Salientou que o espaço cultural dá pra colocar 

bastante cadeiras, porém a ideia é colocar no máximo 60 cadeiras para facilitar a 

visibilidade de todos, que os convites serão numerados e nominais, cada um poderá 

escolher dois nomes, podendo formar uma fila de espera para aqueles que não tem dois 

convidados efetivos. A ideia é começar a reunião as 18 horas, após as 19 começar o 

bate papo e depois fazer uma confraternização, qual será amadurecida a ideia de como 

funcionará o coquetel. Pediu o presidente para que todos compareçam, não marquem 

compromissos, desmarquem audiências, pois é o encerramento da Comissão, sendo 

então uma data bem importante. Próximo assunto foi o Simpósio, trazendo comentários, 

o Presidente pontuou que em 2015 por ter sido sem custo de inscrição tivemos a casa 

cheia. Que em 2017 lotou porque um dos palestrantes era, muito famoso e traz público. 

Que nesse ano tiveram muitas inscrições sem pagamentos, porém na terça, acabou 

tendo bastante movimentação de público. Na opinião do presidente o evento foi 

satisfatório, foi reconhecido, as pessoas saíram falando bem com comentários bem 

positivos., mas ainda não foi o esperado por ele. O auditório da OAB é muito bonito e 

muito grande, necessário que se pense para o ano que vem em trazer palestrantes com 



nomes bons e famosos para encher o auditório. Passada a palavra a Dra. Rosane, a 

mesma questionou se o problema não seria o valor do evento que estaria um pouco 

mais alto, considerando o público militar e o valor do ano de 2017, R$30,00 e R$15,00. 

Dr. Rodrigo também falou do sistema, dando um exemplo de um outro curso, dando 

prazo para o pagamento, que quando fez já apareceu o material de apoio disponibilizado 

logo após, como uma forma de incentivo. Dr. Ademilson também questionou o problema 

no sistema da informação pela falta de vaga, tendo em vista que a realidade é que tinha 

vaga, o que foi reforçado pelo Dr. Marinson. Dr. Jefferson disse que será preciso ajustar 

esses problemas no sistema com o setor do evento, para evitar problemas para o ano 

que vem. Dr. Marinson sentiu a falta dos cadetes da APMG e demais SJD´s. Dr. Rogério 

deu a ideia de entregar o convite direto ao Comandante da Unidade que com certeza 

chamará o SJD. Dr. Jefferson pontou que devemos continuar trazendo os amigos, fieis, 

trazer bons palestrantes. Dr. Marinson ressaltou o empenho da equipe. Dr.  Jefferson 

disse que nossa Comissão é muito elogiada pelo setor de Comissão, falando que 

trabalhamos nos moldes militares, pontou que teve muitas vezes teve que deixar de 

trabalhar e seus compromissos pessoais para que a Comissão desse certo. Pontou que 

todos devem repensar inclusive para o próximo ano. A ideia é ter uma Comissão mais 

enxuta, mas como participantes mais ativos. Passada a palavra ao Dr. Rogério sobre a 

reunião com o presidente da OAB/SJP, relatou que esteve lá no BPGd, onde tinha duas 

opões de sala. Uma sala grade, onde o advogado poderá falar diretamente com o preso, 

e outra sala, ficando de enviar até quarta feira passada o ofício para a sede da subseção 

informando suas medidas, para analisar a mobília da sala. Dr. Jeferson pediu para 

cobrar o Dr. Jaiderson que remeta cópia do ofício. O momento é adequado, pois o 

Comandante quer, a OAB Curitiba vai dar os moveis, só depende da subseção. Dr. 

Rogerio tratou do assunto de Ivaiporã, que o primeiro contato foi com o irmão do soldado 

Santos que efetuou os disparos, que pediu uma reunião direto na OAB/Pitanga, qual foi 

conversado e explicou os problemas que o irmão estava passando. Após teve a 

informação que quem presidiria o IPM seria um Major, indo até Apucarana para falar 

com o mesmo. O Major cadastrou o Dr. Rogério no E-Proc para acompanhar o IPM. A 

ideia que o Dr. acompanhe efetivamente as reuniões, para que até dezembro seja feito 

o relatório da Comissão sobre o assunto. Próximo assunto é a reunião na Junta Médica 

amanhã as 9:00 horas da manhã. Dr. Marison afirmou que não poderá comparecer, mas 

pediu que fossem feitos questionamentos, quanto a independência da Junta e a 

vedação de pareceres médicos. Dr. Rogério vai requerer a gravação da perícia e a 

disponibilidade. Abriu a palavra para o Dr. Ademilson, que falou sobre a nova gestão e 

os eventos que serão realizados no próximo ano. Em relação a divulgação nas 



faculdades, Dr. Jeferson informou que a Dra. Anacéu já conseguiu dois convites, mais 

que outros também podem encaixar novos lugares para divulgação.  

 Mais nada a tratar, finalizou. 

Curitiba, 27 de setembro de 2018. 

Rosane de Lima - Secretaria. 


