ATA DA 13ª REUNIÃO

Aos 08 dias de dezembro 2020, às 18:05hs iniciou-se de forma virtual a 13ª
Reunião da Comissão de Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo
então Presidente Dr. Jefferson, com a presença virtual dos membros: Rosane,
Júlio, Marison, Ana Renata, Juciléia, Zilmo, Ranka e Anderson. Como
convidados participaram Dr. Guilherme, Dra. Dayane e Armando Caetano.
Justificaram suas ausências Dr. Luís Carlos, Dr. Giuliano e o convidado Dr.
Fabiano Fabris. Adentram a reunião Dr. Davi (juiz convidado da live) e Dr.
Misael (promotor). Dr. Jeferson, agradecendo a presença de todos os
presentes, comentou o ano difícil da pandemia que se encerra, sendo essa a
última reunião da comissão do ano de 2020. Trouxe a questão do Dr. Marison,
que iniciou como presidente eleito, ficou fora por alguns problemas,
permanecendo Dr. Jefferson como presidente de forma temporária. Que o
mesmo, já tendo resolvido as questões que o afastaram, pretende retornar à
presidência da Comissão, o qual houve concordância de todos. Caberá ao Dr.
Marrison regularizar junto a diretoria e setor de comissões esta questão, para
que, na próxima reunião possa voltar como presidente, lembrando que 2.021 é
o último ano dessa gestão. Lembrou Dr. Jefferson, que como terão eleições, no
ano de 2.021, a ideia é fazer o simpósio até agosto. Devemos nos organizar
para realizar todos os eventos entre março e agosto, devendo o Dr. Marinson
fazer um planejamento. Dr. Marison em continuidade, diz concordar, e que os
eventos devem acontecer da mesma forma, organizado e bem programado. Dr.

Júlio Philbert, em continuidade e seguindo a pauta, qual ficou de fazer um
relatório sobre o ocorrido com o Dr. Marrison, teceu alguns comentários e
disponibilizou a leitura para todos os participantes. Dr. Marrison então leu o
parecer para todos, sobre a possibilidade do advogado acompanhar perícia
médica dos seus clientes, no âmbito das forças armadas, havendo inclusive
resolução do conselho federal de medicina, no sentido de que é possível sim,
devendo ser impugnado processualmente caso seja indeferido. Dr. Jefferson
falou do parecer, na questão de que não existe previsão legal, pois resolução
não é lei, porém acredita que deve ser feito um parecer/ofício direcionado as
forças armadas, citando a resolução do conselho, devendo, antes, ser
disponibilizado no grupo para que todos se manifestem. Dr. Marison pontou a
importância de divulgar o ofício nas redes sociais, assim como na página da
OAB. Dr. Ranka em continuidade, pediu a palavra e fez comentários sobre o
parecer, perguntando se houve ou não alguma impugnação judicial sobre a
resolução do conselho federal neste ponto, para saber se houve argumentação
de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o qual ficou de pesquisar. Ficou
acertado até o dia 11 para todos se manifestarem sobre o parecer, caso
contrário, o mesmo estaria aprovado. Dr. Júlio deu a ideia de fazer uma reunião
virtual com o novo juiz da VAJME, visto que como ele vem de outra vara, os
procedimentos e tratamento mudam muito, cuja intenção é de familiarizar com
a nova realidade e ajudar. Dr. Jefferson disse que já tinha conversado com ele
e este ficou de marcar uma reunião com todos. Dr. Marrison discorreu sobre a
importância da comissão desde a sua instituição, lembrando quanto Dr. Davi,
ex juiz da VAJME, deixou marcas positivas na sua forma de atuar, servindo de
exemplo para muitos. Na sequência houve pedido do Dr. Jefferson que
participem efetivamente de todos os atos da comissão. Em último assunto, se
tratou do ingresso de novos membros, passando a palavra para o Dr.
Guilherme para que ele se apresente e diga porque quer participar da
comissão, visto ser essa a sua terceira reunião seguida. Dr. Guilherme então
se apresentou, disse que é formado a um ano, que teve contato com a área
militar desde cedo, pois estudou no colégio da PM. Que trabalha com os
membros Dr. Rogério e Dra. Rosane, onde se aprofundou mais na área. Que
gosta muito do direito militar e quer participar da comissão para somar, se
colocando à disposição para o que for preciso.

Passado então para

deliberação dos membros, pedindo pela sua atuação efetiva e que se tenha
eventualmente algum problema, que ele mesmo peça o afastamento caso seja
necessário, afirmando que a entrada de membros é voluntária e que todos
contarão com ele. Perguntado se alguém discorda do ingresso do Dr.
Guilherme, não houve discordância, sendo aceito sua inclusão. Dr. Marrison
ressaltou a presença da Dra. Dayane, que procurou a comissão através das
redes sociais, desejando suas boas-vindas. Em relação ao Dr. Fabiano Fabris
da Silva, por conta do covid que infectou sua esposa, não pôde participar, por
motivo de força maior, propondo que ele possa, a partir da próxima reunião ser
admitido como membro, pois será sua terceira participação consecutiva.
Declarou o presidente encerrada a reunião as 18:44, pois nada mais a
deliberar, agradecendo e lembrando da live que iniciará as 19 horas.

Curitiba, 08 de dezembro de 2020.
Rosane de Lima - secretaria.

