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ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO 
SECURITÁRIO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE 
GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2018, 
REALIZADA EM 24/04/2018. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (24/04/2018), às dezenove horas 
(19h), na Sala de Reuniões II da OAB/GO, foi instalada a 2' Reunião Ordinária da Comissão Especial 
de Direito Securitário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 2017, sob 
a Presidência da Dra. Allinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia Estiveram presentes e justificaram 
ausência os membros: conforme lista de presença em anexo. L VERIFICAÇÃO DE QUORUM 
E ABERTURA: Verificada a existência de quorum, a Presidente Dra. Allinne Rizzie Coelho Oliveira 
Garcia declarou aberta a reunião. / LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA: 
inexistente. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENCIA:  IL  Distribuição de atividades para 
estudo do  PL  N. 29/2017: A Presidente explicou a necessidade de se dividir o estudo do  PL  n° 
29/2017, para possibilitar uma eventual publicaçao do material que resultará deste estudo. Referido 
projeto de lei contem 13 capítulos no Título I, sendo que restou definida a seguinte divisão para 
estudo:  Dr. Junin  Marcos ficou com os capítulos 1 e 2, que deverá apresentar parecer na reunião do 
mês de maio; Dra. Fabiane Gomes Pereira, que ficou com os capítulos 3 e 4, a ser apresentado na 
reunião de junho;  Dr. Isabella  Petini, ficou com os capítulos 5 e 6, cujo parecer já foi apresentado na 
reunião do mês de fevereiro;  Dr.  Rothieh Machado, ficou com o capítulo 7 e 8, com parecer a ser 
apresentado no mês junho;  Dr.  Helmo Marques, que ficou com os capítulos 9 e 10, com parecer 
previsto para o mês de junho; Dra. Ludmilla Coelho Oliveira ficou com o capítulo 11 e 12, com 
apresentação de parecer prevista para o mês de agosto; e Dra. Lívia Costa de Sousa ficou com o 
capítulo 13, a ser apresentado no mês de agosto 3./ Discussão sobre exclusão de cobertura para 
"Parto e Aborto" no Seguro de Acidentes Pessoais: Dada a palavra ao  Dr.  Júnio Marcos Andrade, 
que apresentou à Diretoria da Comissão o presente item da pauta, o mesmo esclareceu haver 
verificado eventual discriminação contra a mulher nas condições gerais de seguros de acidentes 
pessoais, ao excluir das coberturas a morte decorrente de parto e ou aborto e suas consequencias; 
indicou para estudo os seguintes atos normativos: Circular Susep n° 02/2011; Parecer Susep n° 
304/2010; Condições Gerais da companhia seguradora Sul  America;  dentre outros documentos Foi 
proposto pelo  Dr.  Sumo Marcos o estudo do caso, para posterior apresentação de parecer para eventual 
envio ao Sindicato das Seguradoras, tendo sido distribuído o assunto ao próprio  Dr.  Junio Marcos, 
que irá apresentar em seu parecer, também, um posicionamento acerca da competência da Comissão 
e da OAB neste casa 13. A presidente informou que a OAB-GO tem interesse em agir nos casos das 
entidades e ou associações que comercializam proteções veiculares e pediu a colaboração da 
Comissão para obter informações e estudos, para providências posteriores 3.4. Foi sugerido pelo  Dr.  
Junio Marcos e aceito pela Presidente, a indicação de estudo pelos membros da Comissão do Projeto 
de Lei n° 3139/2017, para discussão conjunta com a apresentação do relatório do  Dr.  Roberto Ângelo 
Rafael. 4. ORDEM DO DIA. Nenhum. 4.1 Expedientes: Nenhum. 4.2 Processos com julgamento 
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iniciado: Nenhum 4.3 Processos com julgamento adiado: Nenhum. 4.4 Julgamento de Processos 
/ pauta do dia: Nenhum; 4.4.1 Conhecimento: Nenhum; 4.4.2 Julgamento: Nenhum. 5. 
COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES: Nenhum. 6. ENCERRAMENTO. A Presidente da 
CEDS/OAB-GO agradeceu a presença de to os. Nada mais havendo para ser relatado, eu,  Magdalena  
Candida da Silva, Secretária da Comissão i  pecial de Direito Securitário, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada por mim, peft Vice-Presidente e pela Presidente. 
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