ATA DA 18ª REUNIÃO

Dia 27 de novembro 2018, às 18:05hs iniciou-se a 18ª Reunião da Comissão de Direito
Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Presidente Dr. Jefferson, com a presença dos
membros Rosane, Ademilson, Anderson, Julio Adriano, Rodrigo, Rogério, Eliane,
Letícia, Thiago, Rafaella e Jorge.
Dr. Jeferson, primeiramente agradeceu a colaboração de todos durante a gestão da
comissão, salientou quanto a Comissão se destacou em suas atuações e é bem vista
diante da OAB e demais instituições. Relembrou a importância da organização da nova
comissão para o novo triênio, pontuando a importância de se manter os membros já
existente assim como a inclusão de novos. Os já participantes devem permanecer pois
fizeram parte do sucesso da Comissão, mantendo a ordem, organização e que embora
saia da presidência se manterá na Comissão, dando todo o apoio e suporte necessário.
Em continuidade falou-se do projeto do Dr. Jorge Cesar de Assis, qual foi muito elogiado
pela Dra. Graciela, presidente do ESA, pois foi um sucesso. Pedindo a palavra, tanto a
Dra. Eliane, quanto a Dra. Letícia, elogiaram muito a gestão do Dr. Jefferson, e também
a página da Comissão, dizendo ser uma das melhores já vista em matéria de
organização. Dr. Thiago trouxe a questão para nova gestão de fazer um trabalho
diferenciado no exército e forças armadas como um todo, considerando terem vários
eventos, dando a ideia de ter uma pessoa da Comissão para sanar eventuais dúvidas
ligadas ao âmbito jurídico. Dr. Jefferson alertou que é preciso cautela, visto não ser
entendido como uma forma de angariar clientes, pois não é essa a ideia, a fim de evitar
conflitos. Já existe um certo receito quanto ao ingresso de não militares nesses
ambientes, também porque eles detêm de departamento jurídicos específicos. O
objetivo central é sempre fazer eventos, convidá-los e aguardar ser convidado também.
Lembra que nossa Comissão já é bem quista no exército, agora na aeronáutica, pedindo
que nunca se desista de convidar pessoas para os eventos. Em novo assunto, Dr.
Rogério explanou a questão referente ao IPM do caso Santos, que foi concluído, porém
sem a concordância deste, visto que lá disseram que não houve disparos no soldado
Santos, porém há relevantes indícios de que um dos homicídios não foi cometido por
ele e que houve tiros no soldado Santos também. O presidente pediu que se faça uma
petição ao comando e um relatório ao Presidente da OAB, relatando suas conclusões e
pedindo que o presidente tome as providências que entender cabíveis e/ou necessárias.
O relatório precisa ser concluído em 10 dias. Dr. Rogério informou que foi solicitado a
questão psicológica do policial, porém foi dito que não seria possível por questões

sigilosas. Quanto a sala do BPGD, uma sala próxima a carceragem e a outra próxima
ao portão da guarda, foi escolhido junto com o Dr. Jaiderson, a maior, a próxima ao
corpo da guarda. Os procedimentos lá são diários por questões administrativas. Dr.
Rogério afirmou que na data de hoje, que lá estava, lhe foi dito que por conta da troca
de comando, também haviam trocado a sala. Que foi o Ten.-Cel. Medeiros que assumiu.
Dr. Jefferson afirmou que é só conversar e ajustar, marcando um horário com o mesmo.
Pediu prioridade para resolver essa questão pendente. Quanto a sala da corregedoria,
considerando que o Tenente Hess assumiu a seção, deve ser retomado o assunto.
Mais nada a tratar, finalizou.

Curitiba, 27 de novembro de 2018.
Rosane de Lima - Secretaria.

