ATA DA 2ª REUNIÃO

Dia 30 de maio de 2017, às 18hs iniciou-se a 1ª Reunião da Comissão de
Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Senhor Presidente Jefferson,
com a presença dos Doutores Jorge, Heder, Anaceu, Ademilson, Rosane,
Rogério, Eliane, Marinson, e, Zilmo (Skype), além dos colegas convidados: Drs.
Anderson Farias Ferreira, Ranka da Gama, Rodrigo Otávio Gava e de dos
colegas da Comissão de Santa Catarina Drs. Rogério Napoleão, Marina Lixa,
Eduardo Friedman, Jandrei Herkert, e, como ouvinte o 1º Ten. QEOPM
Fernando.
O Presidente abriu a reunião comunicando sobre a Conferência Estadual da
Ordem que será em Agosto, e, a pedido do Presidente (Dr. Noronha) gostaria
da presença e participação de todos ao evento.
Na sequencia foi dado voz aos colegas catarinenses, que convidaram todos à
participarem do evento de direito militar que será realizado no dia 22 de junho
na cidade de Florianópolis – SC.
A 1ª questão da pauta foi à apresentação das propostas da subcomissão
cultural pelo Dr. Jorge Cesar de Assis que explanou que fez uma pesquisa no
site da OAB de SC e SP, e, propôs a colocação no site da Ordem, sobre:
apresentação, finalidades, entre outras informações da Comissão, bem como,
os links dos trabalhos científicos, e, se prontificou a encaminhar a todos suas
ideias. A Drª Anaceu comentou que entrou em contato com algumas
faculdades com o objetivo de difundir o direito militar nestas universidades.
Ficou acertado que os membros da subcomissão cultural (Jorge, Anaceu,
Napoleão e Eliane) vão conversar e ajustar os planos para inicio da formatação
da página, bem como, sobre como serão às regras para publicação dos
trabalhos científicos.
O 2º tema da pauta foi sobre a visitação aos seguintes órgãos: PM, BM, JMU,
MPM da União, MP Estadual, VAJME, Exército, Marinha e Aeronáutica. O
Presidente disse que esta agendada a data de 1º de junho às 10 horas a visita
no Ministério Público Militar da União, e, no dia 06 de junho as 10:30 hs, na

Divisão do Exército Brasileiro e estão todos convidados a participar. Quanto
aos demais locais, serão avisados na sequencia as datas e horários. O Dr.
Zilmo pediu a palavra e disse que gostaria de comunicar as autoridades de
Cascavel e região. Ficou acertado que o Dr. Zilmo listará os órgãos públicos a
serem visitados na região e enviará para confecção dos ofícios.
O 3º assunto da pauta foi a indicação de nomes e aprovação dos palestrantes
para o II Simpósio de Direito Militar da OAB/PR nos dias 19 e 20/09/16. Ficou
estabelecido que até sexta-feira dia 02, aqueles que tiverem interesse em
indicar nomes e temas devem fazer, para após, serem escolhidos os nomes
dos palestrantes.
O último assunto tratado foi sobre o 1º Bate-Papo que será no dia 27/06 às 19
horas na sala 01 da ESA. Foi dito pelo Presidente que na data de 31/05,
visitaria às 15 horas o Desembargador Miguel Kfouri Neto, para convidá-lo e
caso o mesmo declinasse do convite, seriam convidados na seguinte ordem:
Magistrados. Benjamin Acassio, Naor Macedo ou Drª Cristiane Leite. Foi dito
pelo Presidente que a presença de todos é importante neste evento, bem
como, para que todos divulguem o mesmo, e, que já está confirmado a
presença do Professor Titular de Processo Penal da UFPR, DR. Jacinto Nelson
de Miranda Coutinho para o evento.
Após os agradecimentos finais, foi encerrada a reunião.
Curitiba, 30 de maio de 2017.
Jefferson Augusto de Paula - Presidente.

