
ATA DA 9ª REUNIÃO 

 

Dia 27 de fevereiro de 2018, às 18:30hs iniciou-se a 9ª Reunião da Comissão 

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

Jefferson Augusto de Paula, com a presença dos seguintes membros: 

Anderson, Marinson, Ademilson, Philbert, Ranka, Letícia, Rafaella, Eduardo, 

Rogerio, Rodrigo, Silvio, Thiago, Jorge, e os colegas convidados Drs. Vilson 

Vieira e Renato Jorge da Silveira. Por Skype participaram os membros Heder, 

Zilmo e Anacéu. 

O Presidente abriu a reunião, cumprimentado a todos e desejando um feliz 

2018, ressaltando que este será o último ano desta Comissão nesta gestão e 

que pelo bom desempenho da mesma, nada impede que seus integrantes 

requeiram ao futuro Presidente da OAB/PR, a criação de uma nova Comissão 

para o triênio 2019/2010. Relembrou que será seu último ano como Presidente. 

Pediu o empenho de todos os membros para que façam um bom trabalho, para 

encerrar esta gestão com “chave de ouro”. Destacou o compromisso dos 

membros em participar pessoalmente ou por Skype de todas as reuniões. Os 

que não vierem devem justificar conforme prevê o regulamento e três faltas 

injustificadas gera o desligamento. Se não puder vir pessoalmente, tentar 

participar por Skype, isso é exigência do regimento interno. O 1º assunto da 

pauta foi a sala da ordem na Corregedoria. O Presidente comunicou que 

conversou pessoalmente com o Capitão Daner, e, este informou que já foi 

expedido o ofício a P1 do Comando Geral e só falta alguns documentos para 

finalizar o convênio, e, que provavelmente em 40 ou 50 dias, teremos a sala e 

que serão convidados todos para inauguração da mesma. O 2º assunto é a 

sala da OAB no BPGd. Será agendado horário com o Ten-Cel. Eroni, para 

conversar sobre o assunto, sendo que solicitamos o comparecimento da maior 

parte dos membros para que participem da reunião. Discutir-se-á também 

sobre as Normas Gerais de Ação, entre elas, a revista pessoal do advogado. A 

data será agendada e colocada no grupo para que todos possam se programar 

e participar. O 3º assunto é o 4º Bate Papo. A ideia é fazer na sala do Pleno, 

como na vez passada, e, as datas possíveis são: 24/04 ou 29/05. Foi aberto a 

votação para saber se seria em abril ou maio e por maioria foi decidido a data 



de 24/04/2018. O Presidente pediu aos membros para que não marquem 

compromisso nesta data. Dr. Eduardo pediu a palavra e disse que observou 

que as vezes os convidados fogem do tema e sugeriu adequar o formato do 

evento. Abriu-se a discussão em como adequar as perguntas aos palestrantes 

de modo a não fugir do tema proposto. Dr. Philbert sugeriu a possibilidade de 

sugerir o tema ao palestrante, o que foi dito pelo Presidente que é preciso 

tomar cuidado em não colocar o palestrante em situação complicada, apenas 

sugestionar. Ficou decidido que será repensado o formato do evento. Em 

relação aos nomes de convidados para o Bate-Papo, foi dito que é importante 

sugerir nomes que despertem interesse tanto aos militares estaduais, quanto 

aos militares da União. Pelo presidente foi proposto o nome do Desembargador 

Leonel Cunha, que compõe a 5º Câmara Cível, pois, o mesmo tem uma 

pesquisa interessante sobre o Conselho de Justificação, e, aproveitaríamos 

para trazer o irmão dele que é o Coronel da reserva remunerada da PMPR 

Ozires Cunha. Outro nome propostos pelo presidente foi o Dr. Diógenes, Juiz 

Auditor substituto da JMU ou Dra. Rejane do Ministério Público Militar. Dr. 

Jorge sugeriu os irmãos Des. Leonel Cunha e Cel. RR Ozires Cunha. Dr. Silvio 

propôs três palestrantes para o dia, porém foi dito que fica muito extenso e não 

haverá tempo de debate. Dr. Marinson diz ser necessário limitar o tempo do 

palestrante. O nome proposto pelo Dr. Eduardo foi do Dr. Davi da VAJME. 

Colocado em votação, Dr. Davi como convidado em primeiro lugar, ficando 

como suplente o Desembargador Leonel Cunha, estendendo o convite ao seu 

irmão Cel. RR. Ozires. Para os militares da União, foi decidido o Dr. Diógenes 

em primeira opção, e a Drª Rejane como suplente. Ficou consignado que se 

farão convites numerados e nominais como nas vezes anterior. Na sequência 

foi tratado sobre o III Simpósio a ser realizado em setembro, a princípio nas 

datas de 11 e 12 de setembro de 2018. Entrando na questão de sugestões de 

nomes, foram trazidos pelo presidente: Ministra Maria Elizabeth do STM, que 

veio em 2015 ou o Ministro Willian, também do STM. Dr. Néfi Cordeiro do STJ, 

por ser militar da reserva não remunerada da PMPR. Dr. Aury Lopes Junior foi 

outro nome, sendo um dos maiores doutrinadores da atualidade. Nomes de 

magistrados e promotores também, como Dr. Renato Brasileiro, Fernando 

Galvão, Ronaldo Roth e Dr. Sérgio Brum. Abriu-se para os demais membros a 

possiblidade de outros nomes para sugestionar e colocar em votação. Dr. 



Eduardo traz como importante, visto ser ano de votação da OAB, indicar um 

advogado, sugerindo os Drs. Samuel e Bruno do Rio Grande do Norte. Após 

votação foi decidido assim: Ministro Willian em primeiro lugar, ficando a 

Ministra Maria Elizabeth como suplente, para palestra de abertura. O Dr. 

Fernando Galvão do TJM/MG como segundo palestrante. Dr. Aury Lopes 

Junior para palestra de encerramento no segundo dia, sendo o Dr. Renato 

Brasileiro o palestrante do segundo dia. Ficou estabelecido o prazo de 10 dias 

para sugestão de novos nomes no grupo para nova votação, não tendo, resta 

consolidado os aqui colocados. Outro assunto trazido, questionado pelo Dr. 

Silvio, foi a possibilidade de incluir a matéria de Direito Militar nas Faculdades, 

o que foi dito pelo Presidente não ser possível, porém foi pedido a Dra. Anacéu 

e a Dra. Eliane (ausente) que retomem o assunto sobre as palestras e cursos 

nas faculdades de direito. Bem como, foi pedido ao Dr. Jorge para prosseguir 

com a ideia de cursos na ESA, como forma de divulgar o Direito Militar e a 

Comissão. Dr. Jorge salientou que foi feito o projeto do curso para o ESA no 

ano passado, devendo ser readequado. Assim, o presidente sugeriu que após 

seja encaminhando para subcomissão cultural, que darão sua aprovação. 

Depois será encaminhado para o grupo comum para manifestação. Os cursos 

serão de 20 horas. Dr. Silvio salientou que na sua cidade tem cinco faculdades 

de direito, indagando de como seria a divulgação. Dr. Silvio falará com as 

faculdades e marcará uma data para as palestras. Dr. Marinson disse que em 

Araucária é possível a realização junto a OAB local de um diálogo com 

advogados e agendará isto. Dr. Rogério conversará com a OAB de São José 

dos Pinhais para tratar disto também. Outro assunto trazido à discussão pelo 

Dr. Marinson, é a questão do Comando Geral não atender os advogados para 

tratar de assuntos atinentes a processos administrativos. Dr. Philbert disse que 

tentou uma reunião e não foi possível. Disse que é importante ter 

transparência, para saber quem são os analistas que estão analisando os 

processos, bem como, o atendimento pelo Corregedor-Geral dos advogados. O 

Presidente disse que vai marcar uma audiência com o Comando-Geral da 

PMPR, e, o Corregedor-Geral, e, avisará a todos, para tratar disto. Dr. 

Marinson entende que é uma prerrogativa do advogado ser atendido pelo 

Comandante. Dr. Eduardo afirma que se é violação de prerrogativas, deve ser 

levado a OAB. Dr. Jefferson sustenta primeiro conversar com a Corregedoria, 



levar o problema da não transparência quanto ao trâmite interno do processo 

junto a Corregedoria, marcando um dia para conversar com o Comandante. 

Após uma eventual negativa, aí sim pedir providências na OAB. Dr. Renato 

trouxe a questão das cautelas que se deve ter em relação ao problema, muitas 

vezes o CG não consegue atender todos da forma que gostaria. Lembrando 

que o Comando Geral sempre muda, e a forma com que eles trabalham 

também mudam. Dr. Jorge também concorda com a conversa antes para tentar 

resolver, depois utilizar a prerrogativa da OAB se for o caso. Dr. Rogério traz a 

problemática que conversar direto com o Corregedor não vai resolver o 

problema, e sim direto com o Comando Geral. O Presidente pedirá uma 

agenda com o Comando Geral e pede que todos participem para falar sobre 

esse problema. Com antecipação, devem confirmar quem vai da comissão e 

fazer uma reunião antes para tratar os assuntos que lá serão abordados. Dr. 

Vilson tomou a palavra e agradeceu a participação e disse da necessidade de 

divulgação do tema de direito militar na sua região. Nada mais a ser tratado, 

finalizou-se. 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2018. 

Rosane de Lima - Secretaria. 

 

 


