
ATA DA 4ª REUNIÃO 

 

Aos 25 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, reunidos no 

Sala de Reunião do Setor de Comissões na Sede da OAB/PR estavam 

presentes os advogados listados na lista de presença, bem como, 

participando pelo Sistema Skype os Drs. Zilmo, Silvio Silva e Eduardo. 

O Presidente iniciou a Reunião, dando as boas-vindas a todos e 

informando sobre a importação da participação dos membros da 

Comissão nas reuniões e eventos desta, bem como a necessidade de 

justificar as ausências, pois, conforme foi dito pelo Presidente Dr. 

Noronha na seção de posse, participar de uma comissão, não é apenas, 

emprestar “o nome” a Comissão. Quanto a definição dos cargos 

diretivos da Comissão de Direito Militar, por sugestão do Dr. Eurolino 

Sequinel dos Reis, mediante acolhimento por maioria dos membros, 

entendeu-se que o Vice-presidente deve ser escolhido pelo presidente. O 

Presidente disse que gostaria que a decisão fosse democrática, mas já 

que os membros presentes assim decidiram, o presidente escolher o Dr. 

Marinson, como seu Vice, justificando sua escolha, em razão da 

participação ativa deste membro nas atividades da comissão. 

Passou-se a escolha do Secretário(a), onde se questionou, quem 

desejaria ser Secretário(a) da Comissão, havendo a manifestação da Drª 

Rosane e do Dr. Eduardo, sendo que este, abriu mão de concorrer, 

restando a escolha a Drª Rosane, bem como por aclamação fora 

escolhido o Dr. Jorge Cesar de Assis como Membro Consultor da 

Comissão. No que se refere a exclusão de membros, que não participam 

das atividades da comissão e também não justificam, ficou consignado 

que o presidente entrará em contato por telefone com estes membros 

faltantes, para verificar sobre o interesse em permanecerem ou não na 

comissão, sendo que durante a reunião o Dr. Gustavo, enviou uma 

mensagem de WhatsApp ao Presidente comunicando que por motivos 

pessoais não poderá mais participar da Comissão. Diante disto, será 

comunicada a Presidência para elaboração de Portaria para sua 

exclusão. Quanto a participação de novos membros foi deliberdado e 



decidido a inclusão dos advogados: Ranka Diriángem Sandino da 

Gama, Rodrigo Otavio Gava e Anderson Farias Ferreira, por estarem 

participando como ouvintes nas reuniões anteriores. No que se refere ao 

Dr. Thiago Vianna Lopes que compareceu a esta reunião, foi deliberado 

e decidido também sua aprovação como novo membro da Comissão. 

Para inclusão de novos membros, este deverá comparecer à reunião e 

informar seu desejo de participar, bem como o motivo. O presidente 

ressaltou a importância da participação dos membros na VI Conferência 

Estadual da Advocacia entre os dias 2 a 4 de agosto. No que se refere ao 

II Simpósio de Direito Miliar o presidente esclareceu que diante dos 

contatos feitos por ele e pelo Dr. Jorge, foram convidados para palestra 

e já confirmaram presença, o Ministro do STM, Dr. Péricles; o Promotor 

da Justiça Militar da União Dr. Cícero Coimbra; o Dr. Alexandre Moraes 

da Rosa e o próprio Dr. Jorge Cesar de Assis. O Dr. Eurolino sugeriu a 

palestra do Juiz do Acre Dr. Hugo Toquato, que foi proibido de entrar 

em um presídio por um General do Exército. Ficou estabelecido que o 

Presidente entraria em contato com o referido juiz convidando para o 

evento. Foi discutido se o próximo encontro, seria uma reunião 

ordinária ou um Bate-Papo e foi decidido que seria uma reunião, sendo 

que o bate-papo ira novamente ocorrer após o Simpósio. O presidente 

disse que o Dr. Jorge, montou um curso de extensão em Direito Militar 

a ser promovido pelos membros da Comissão junto a ESA, sendo que os 

membros interessados em dar aula, devem tratar disto com o Dr. Jorge. 

Foi também decidido que a Comissão encaminhará um Ofício a PMPR, 

reiterando o pedido da sala da OAB junto a COGER; a extensão do e-

proc aos processos administrativos, bem como a utilização do sistema 

de áudio nas inquirições dos processos disciplinares. Por fim, também 

será encaminhado um Ofício da Comissão em conjunto com a Comissão 

de Prerrogativas ao Comandante Geral, no que se refere a Norma Geral 

de Ação, no que tange a revista pessoal em advogados no BPGd. As 

19h45min dou por encerrada a Reunião da Comissão de Direito Militar 

da OAB/PR neste mandato. 

Marinson Luiz Albuquerque – Secretário Ad/Hoc 


