ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITO MILITAR, DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARANÁ, REALIZADA NO DIA 27 DE
AGOSTO DE 2019, ÀS 18HRS.
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sede da OAB-PR, na sala
01 do Setor de Comissões (2º andar), reuniram-se os membros da Comissão de Direito Militar,
designados por meio da Portaria nº 170/2019, sob a presidência da advogada Dra. Rafaella Lass
Fontana Branco e Silva, vice-presidente da CDM e com a presença dos seguintes membros
coordenadores: Dra. Ana Renata Machado Bueno; Dr. Anderson Farias Ferreira; Dra. Juliana
Alencar Holetz Novello;

Dra. Letícia de Fátima Padilha Lopes; Dr. Ranka Diriangem

Sandino da Gama; Dr. Thiago Vianna Lopes; Dr. Luiz Carlos dos Santos; e Dr. Renato Jorge
da Silveira. Também participou da reunião de forma não presencial (através do Skype) e mediante
prévia justificativa o membro Dr. Zilmo Girotto. Justificaram ausência nos termos regimentais1 os
membros coordenadores: Dr. Jorge César de Assis; Dr. Claudionor Agibert; Dr. Eduardo
Henrique Knesebeck; Dr. Rogério Napoleão; Dr. Rogério Nogueira; Dra. Rosane de Lima;
Dra. Roseli Borin; Dr. Julio Adriano Tonatto Philbert. Não justificaram ausência: Dr. Luiz
Fernando Balbino Colaço; e Dr. Giuliano Henrique Wendler de Mello; Como visitante, o
advogado: Dr. Paulo Sérgio Cassiano da Silva. Como integrante do grupo encarregado da
programação e estrutura do IV SIMPÓSIO DE DIREITO MILITAR a ser realizado nos dias 10 e 11
de setembro, o Dr. Marinson Luiz Albuquerque. Verificado o quórum com a presença dos
membros acima nominados, a presidente declarou instalada a reunião ordinária da Comissão de
Direito Militar.
Aberta a reunião a presidente passou a palavra para o Dr. Marinson, o qual passou a tecer
considerações sobre a realização do IV Simpósio de Direito Militar, com data prevista para os dias
REGIMENTO INTERNO DAS COMISSÕES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARANÁ
TÍTULO VII – DA EXONERAÇÃO DOS MEMBROS
Art. 28 – Será automaticamente desligado da Comissão o membro que:
I) Deixar de comparecer às reuniões abertas, ordinárias, ou extraordinárias, em número de 3 (três), sem
justificativa por escrito, sendo que:
a) As justificativas de faltas deverão ser fundamentadas;
b) As presenças e ausências nas reuniões das Comissões serão lançadas pelo Setor de Comissões; (grifamos)
1
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10 e 11 de setembro de 2019. Inicialmente cumprimentou os membros presentes, bem como o Dr.
Paulo Sérgio Cassiano da Silva, advogado militante no Direito Militar, oficial da reserva da PMDF,
atualmente estabelecido e advogando em Curitiba; este foi convidado pelo Dr. Marinson para
conhecer os trabalhos desenvolvidos pela CDM, bem como, no caso de manifesto interesse,
participar diretamente por meio das reuniões, acrescentando que as atividades consistem em um
trabalho árduo, porém, muito gratificante. Disse que o IV Simpósio será um grande evento, seja
pelos palestrantes, seja pela respectiva temática a ser abordada, conclamando aos membros que se
empenhem em angariar participantes. Que seja um grande sucesso para que a Comissão continue
tendo portas abertas para a realização de eventos dessa magnitude. Alertou que faltavam alguns
lugares para serem visitados; que seria repassada a lista de participantes do bate-papo anteriormente
realizado, para que cada membro realize o convite dos convidados daquele evento para o IV
Simpósio; lembrou que na tarde do Simpósio acontecerá o 1º Colégio de Presidentes de Comissões
de Direto Militar do Brasil, evento de suma importância para o fortalecimento dos objetivos da
CDM e, que por conta de tantos outros motivos será de grande importância que o auditório da OAB
esteja repleto de participantes.
Informou ainda que a organização estrutural do Simpósio está sob incumbência do Dr. Jefferson;
pediu para que todos os membros fechassem suas agendas para estarem à disposição da Comissão
para as atividades de organização do Simpósio, bem como pediu a colaboração e comprometimento
dos participantes até o final do evento para demonstração de união e cooperação entre os membros
da Comissão.
Sugeriu para que os membros enfatizassem, durante suas visitas às Unidades da PMPR ou Corpo de
Bombeiros, para que os respectivos comandantes enviassem os integrantes das seções de justiça e
disciplina (SJD) para o evento, em virtude das temáticas a serem abordadas, principalmente no que
diz respeito à alteração de competência no julgamento de crimes militares, por conta das recentes
alterações legislativas.
Dr. Marinson, ainda com a palavra, indicou algumas unidades militares que não foram visitadas
pelos membros da CDM, sendo que, a partir de então, ficou combinado que o Dr. Thiago
juntamente com a Dra. Letícia iram ao 5º GAC-AP e 20º BPM; Em relação ao 23º BPM o próprio
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Dr. Marinson se incumbiria de visitar; outras unidades da PMPR e do EB a serem visitadas ficaram
“em aberto”, aguardando pela manifestação de membros voluntários. Ainda em relação às visitas,
perguntou-se sobre o andamento da entrega de convites juntos das OPM’s do Exército, sendo
informado pelo Dr. Thiago que alguns quartéis já haviam sido visitados e que até a próxima sextafeira (30/08), visitaria o comandante do 5º GAC-AP juntamente com o Dr. Anderson bem como
outros membros voluntários.
Ficou deliberado para que o Dr. Thiago repasse a lista de convidados do 6º Bate Papo via WhatsApp
(Grupo da CDM), para que cada membro providencie o envio do convite aos seus convidados.
Novamente com a palavra, o Dr. Marinson perguntou se algum membro presente teria alguma
sugestão para promover a expansão da divulgação do Simpósio; ocasião em que a Dra. Letícia fez
um apontamento, no sentido de se enfatizar a divulgação junto das faculdades de Direito; informou
ter feito contato com a FAE, UNIBRASIL, UNICURITBA, EMAP, UNIOPET e UNIDOMBOSCO,
além de ter pedido apoio junto da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, que
publicou na página institucional a notícia do evento, bem como conseguiu a divulgação do
Simpósio na FEMPAR; ficou pendente a divulgação na PUC/PR, tendo sido realizado contato via
WhatsApp com o coordenador do curso; por fim, a Dra. Letícia enfatizou que o convite realizado de
sala em sala seria de grande valia, pois os acadêmicos teriam o contato direto com os membros e
com o conteúdo do Simpósio; Dr. Luiz Carlos se manifestou no sentido de que realizou a
divulgação na Universidade Positivo, que seria lançado o banner virtual do evento naquela
universidade por meio de grupos de alunos no aplicativo WhatsApp.
Dr. Thiago ressaltou a importância de contato com os Centros Acadêmicos, ao passo que a Dra.
Leticia informou que já teria entrado em contato com dois centros acadêmicos; Dr. Marinson pediu
para que os membros repassassem aos amigos professores nas instituições de ensino de Direito o
convite e o banner virtual para a divulgação nos grupos; Dr. Ranka apontou para a importância de
realizações de palestras sobre a temática do Direito Militar nas faculdades.
Novamente com a palavra, o Dr. Marinson sustentou a importância da Comissão de Direito Militar
em defender a inserção da disciplina de direito militar nos cursos de gradução, bem como, outra
bandeira a ser levantada, é a criação de uma Câmara Criminal específica para julgamento dos
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crimes militares, à exemplo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; Dra. Letícia lembrou que foi
juntamente com o Dr. Thiago convidar os juízes do Tribunal do Júri de Curitiba, em razão da
temática referente às alterações de competência para julgamento de militares. Ressaltou, por fim,
sobre os gastos para com o evento, deixando em aberto a voluntariedade por parte de qualquer
membro para a ajuda, assuntos estes que seriam tratados de forma privada.
Com a palavra, por videoconferência, o Dr. Zilmo, o qual informou sobre as divulgações realizadas
em Cascavel, sendo agradecido prontamente pelo Dr. Marinson pelo empenho e dedicação.
Por fim, o Dr. Thiago perguntou aos membros presentes sobre o interesse em pegarem cartazes
(banners do evento) para divulgação, tendo se manifestado o Dr. Luiz Carlos (para divulgação na
CiaPM de Campo Largo), Dr. Ranka, Dr, Marinson e Dra. Ana Renata; Dra. Letícia falou ainda
sobre a CARTA AOS ADVOGADOS, subscrita pelo Presidente do Tribunal Marítimo, ViceAlmirante Wilson Pereira de Lima Filho, a qual seria repassada aos membros da CMD.
Conclusivamente, o Dr. Paulo Sérgio Cassiano da Silva agradeceu a acolhida, manifestando seu
interesse em fazer parte da Comissão, sendo dito pelo Dr. Marinson que sua presença seria muito
bem vinda e de grande valia para os trabalhos desenvolvidos.
Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado ou deliberado, o Senhor Presidente encerrou a
presente reunião, agradecendo a presença de todos, do que para constar lavrei a presente ata.

RAFAELA LASS FONTANA BRANCO E SILVA
Vice-Presidente da Comissão de Direito Militar

LETÍCIA DE FÁTIMA PADILHA LOPES
Secretária da Comissão de Direito Militar
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