ATA DA 6ª REUNIÃO

Dia 26 de setembro de 2015, às 18:30hs iniciou-se a 6ª Reunião da Comissão
de Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Senhor Presidente
Jefferson Augusto de Paula, com a presença dos Doutores Eurolino, Jorge,
Marinson, Eduardo, Rogerio, Thiago, Rodrigo, Ranka, Jeferson, Eliane,
Rosane, Anderson e Ademilson e as visitantes Dras. Letícia e Rafaella.
O Presidente abriu a reunião saudando todos os presentes e agradecendo pela
colaboração de todos no Simpósio, em especial aqueles que se dedicaram
bastante, informou que houve repercussão positiva pela Presidência e Diretoria
da OAB quanto ao evento, além de tantas outras autoridades que
parabenizaram a comissão. Foi discorrido sobre os entraves quanto ao
problema do site que impediu novas inscrições, mas que fazem parte.
Continuou discorrendo que para os eventos futuros, faremos uma programação
com bastante antecedência, com o intuito de corrigirmos os problemas
ocorridos neste evento. Abriu-se a palavra aos membros que quisessem
comentar sobre o evento, no qual o Dr. Jorge tomou a palavra dizendo o
quanto foi significativo, parabenizando a todos. Em seguida o Dr. Eduardo
também se posicionou, pontuando que não percebeu no evento a presença de
do pessoal dos SJD’s das organizações militares, mas, mesmo assim, o evento
foi um sucesso. Em seguida o Dr. Rogério pontuou sobre a positividade do
evento mas questionou sobre o empecilho na hora de fazer a inscrição que,
atrapalhou bastante. Continuando tomou a palavra o Dr. Ranka, pedindo
desculpas por não poder participar no primeiro dia por problemas de saúde,
porém esteve no segundo. Dr. Marinson comentou sobre o entusiasmo do Dr.
Davi Pinto de Almeida sobre o Simpósio, falando da avaliação positiva da
comissão, que houve uma doação positiva de todos para o sucesso do evento.
Em continuidade, Dr Jefferson salientou sobre a importância da Comissão e
que em 2018 será seu último ano na presidência, porém a importância na
continuação

dos

trabalhos

pelos

demais

componentes.

Prosseguiu,

provocando a todos para a realização do 2º BATE-PAPO, com o convite ao
Desembargador Miguel Kifuri Neto, que acabou mudando o dia de suas aulas

na faculdade para poder participar. A ideia de fazer provavelmente no mês de
novembro, no dia 28/11, pois, já existe uma pré-reserva no Conselho Pleno,
onde cabem 120 pessoas, um lugar bonito, convidando os SJD’S, com coffe
break, públicos como militares da União, com a ideia de convidar o Juiz Federal
Dr. Friedman Wendpap, dia provável, 28/11. Se ele não puder, pode se trazer
outro juiz federal, pois a ideia é trazer a assessoria jurídica da marinha, exército
e aeronáutica. Pensa-se em trazer duas autoridades, caso o Desembargador
não possa vir. O Dr. Rogério Nogueira pontuou a possibilidade de trazer o Dr.
Diógenes, o que foi acolhido como debatedor. Dr. Marison também pontou
trazer a participação do público para debates. Dr. Jorge trouxe a ideia de
colocar no convite a questão que se pode fazer perguntas aos convidados.
Ficou aprovado por aclamação e o Dr. Jefferson solicitou aos membros que
não marquem compromissos no dia do bate papo para termos casa cheia e
fechamos o ano com chave de ouro.
Outro assunto trazido a discussão pelo Dr. Jefferson, informado pelo Dr.
Eduardo, é que OAB esta fazendo evento com outras Comissões, junto com a
OAB de São José dos Pinhais, o Simpósio de Direitos Humanos em Pinhais,
este com participação do Ten-Cel. Monteiro e da Cel. Karin, porém a Comissão
não ficou sabendo, por um equívoco, já explicado e superado. Foi pleiteado
que os membros da Comissão participem do evento.
Na sequência Dr. Jorge de Assis chamou a atenção dos colegas sobre a
página da Comissão no site da OAB mostrando os campos das atas, das
publicações, dos artigos, como funciona a aprovação dos artigos. Falou-se da
aprovação dos artigos determinado um prazo de uma semana, em não tendo
manifestação nesse prazo considerasse-a aprovado, dando exemplo o artigo
da pedagogia do sofrimento. Dr. Jorge disse que pediu ao Dr. Diógenes e ao
Dr. Coimbra para que enviassem um artigo para ser publicado. Pontou também
sobre as Jurisprudências, exemplificando as que lá constam. Mostrou o campo
das fotos e onde ficam as mesmas. Pediu que sejam enviadas as fotos,
jurisprudências, artigos, para a subcomissão que serão analisadas, requerendo
o apoio para que as páginas sejam sempre alimentadas. Abriu-se a discussão
quanto ao espaço para que o público externo enviassem artigos. Dr. Eurolino
pediu a palavra e disse ser contra, pois, o site é da Comissão e portanto só

poderiam ser para advogados. Dr. Jefferson pontou então que fossem criados
critérios específicos para os artigos, ou seja, artigos que fossem ofensivos a
advocacia devem ser vetados. Pediu o Presidente que os demais membros da
subcomissão o leiam efetivamente para que tomem a decisão sobre a
publicação. Foi decidido que quando tiver artigos externos o Dr. Eurolino passa
a compor a subcomissão de direito militar, tendo um voto igual aos demais,
para os textos externos.
Outro assunto, Dr. Jorge abriu a possibilidade da Dr. Rafaella recém formada
vir a integrar a Comissão de Direito Militar, pontuando o Dr. Jefferson também
que a Dra. Letícia, interessada, já vem acompanhando e ajudando nos
eventos, dizendo que se as mesmas virem a participar assiduamente poderão
vir a integrar futuramente, pois existe a possibilidade de até 25 integrantes.
Como último tema foi pontuado sobre um evento em Joinville, dia 16 de
outubro as 20 horas, onde Dr. Jorge será o palestrante para Comissão de
Direito Militar de Joinville, onde falará sobre os Crimes Dolosos contra a vida,
verificando quem poderá participar.
Dr. Jefferson comunicou que no dia 02/10 as 14 horas, esta marcado uma
reunião na COGER/PMPR para tratar de pleitos da advocacia.
Foi discutido sobre o desagravo do Dr. Philpert, onde o Dr. Eduardo verificará a
possibilidade de representar a comissão em favor do membro se existir essa
possibilidade, em apoio, indo quem puder.
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