ATA DA 1ª REUNIÃO

Dia 25 de abril de 2017, às 18hs iniciou-se a 1ª Reunião da Comissão de
Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Senhor Presidente Jefferson
Augusto de Paula, com a presença dos Doutores Eurolino, Miléo, Eduardo,
Gustavo, Marinson, Heder, Rosane, Rogério, Napoleão, Eliane, Anaceu, Jorge,
Zildo (Skype).
O Presidente abriu a reunião saudando todos os presentes e agradecendo pelo
apoio para criação e composição da Comissão, pedindo o empenho de todos
para que participem das reuniões, eventos, e, demais compromissos e
atribuições da Comissão.
Após foi questionado aos membros da Comissão se entendem que seria o
caso de ser feito a comunicação via ofício da criação da Comissão: a PMPR
(COGER e ao Comandante-Geral); Exército Brasileiro; Marinha; Aeronáutica;
Vara da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Paraná; Auditoria da Justiça
Militar de União; Ministério Público Militar da União; e, ao representante do
Ministério Público Estadual Militar. Por maioria de votos foi aprovado o envio de
ofícios através de reuniões/visitas a serem agendadas com os representantes
dos aludidos órgãos, constando nos ofícios as atribuições da Comissão, bem
como, sua composição.
Em segundo lugar, foi dito pelos Drs. Eurolino, Marinson e Miléo, para que
fosse ratificado todas as medidas e providências que foram tomadas pela
Comissão na gestão anterior, a fim de dar continuidade. Por unanimidade foi
aprovada tal proposição.
Assunto: O Dr. Miléo pediu a palavra e sugeriu que a OAB/PR disponibilizasse
a compra de materiais de informática a COGER/PMPR, para que as oitivas
fossem gravadas em áudio e vídeo. Foi decidido pelos membros que será
oficiado a OAB a fim de verificar se é possível, e, sendo, será solicitada a
compra de tais materiais.
Assunto: O Presidente falou sobre as datas das próximas reuniões e suas
periodicidades, bate-papos e simpósio. Deliberação por votação: As reuniões
acontecerão mensalmente, sendo sempre designadas para a última terça-feira

de cada mês, buscando intercalar-se entre uma reunião e um bate-papo,
ficando decidindo que o 1º bate-papo será no dia 27 de junho, tendo como
tema: A Atuação do Advogado nos procedimentos, tendo como convidados a
falar o Desembargador Telmo Cherem do TJ/PR e o Defensor Público
Catarinense Dr. Pimentel. Também foi deliberado sobre a realização do II
Simpósio de Direito Militar, tendo sido aprovado às datas de 19 e 20 de
setembro, sendo que os nomes dos palestrantes serão tratadas na próxima
reunião.
Assunto: Criação de uma sub-comissão para publicação de artigos científicos,
tanto no site da OAB, quanto num livro. Foi aprovada a ideia e escolhidos os
Drs. Jorge, Eliane, Anaceu e Marinson, como responsáveis pela sub-comissão
cultural da Comissão.
Curitiba, 25 de abril de 2017.
Jefferson Augusto de Paula - Presidente.

