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ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO 
CIVIL e COMISSÃO DE DIREITO DE 
TRÂNSITO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL — SEÇÃO DE 
GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2019, 
REALIZADA EM 21/08/2019. 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (21/08/2019), às dezoito horas e 
trinta minutos (18h30min), na Sala de Sessões 03 da OAB/GO, foi instalada a 3' Reunião 
Ordinária da Comissão Especial de Direito Civil e da Comissão de Direito de Trânsito da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 2019, sob a Presidência do 
Dr. Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior e da Dra. Eliane Nogueira da Silva, Presidente da 
Comissão Especial de Direito Civil e da Comissão de Direito de Trânsito, respectivamente. 
Estiveram presentes e justificaram ausência os membros das respectivas comissões: 
conforme as listas de presença anexas. 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA. 
Verificada a existência de quórum, os Presidentes das Comissões supramencionadas 
declararam aberta a reunião. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 
REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada na data da própria Reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA: 3.1. Debate: Acidente de Trânsito. Registrada a presença das Senhoras 
e dos Senhores, Nilda Andrade, Delegada Titular da Delegacia de Investigação dos 
Crimes de Trânsito de Goiânia — DICT; Horácio de Melo, representante dos Conselhos 
de Transito do Pais; Lucas Kitão, Vereador no Município de Goiânia; Carlos Alberto 
Gonçalves, representante do Departamento Estadual de Trânsito de Goiânia — 
DETRAN; Dr. Moacyr Ribeiro, Conselheiro Seccional; Ana Helena, membro da 
Comissão de Direito Médico da OAB-GO e especialista em DPVAT e o Major Daniel 
Freire da Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO. 4. ORDEM DO DIA. 4.1. 
Expedientes: nenhum. 4.2. Processos com julgamento adiado: nenhum. 4.3. Julgamento 
de Processos / outros processos: 4.3.1. Conhecimento: Nenhum; 4.3.2 Julgamento: 
Nenhum. 5. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES. o Dr. Horácio de Melo assentou: a 
parabenização da 0A13 pela inciativa, representando o encontro um salto de qualidade no 
debate sobre o trânsito, com a necessidade de a sociedade cobrar mais do Poder Público sobre 
a reorganização do trânsito, convidando a todos, nos dias 12 a 15 de setembro para o encontro 
do FOCOTRAN; a necessidade da integração das entidades aqui presente e da sociedade como 
um todo; o risco do hodierno discurso da indústria da multa, com mais de 140 mortes por dia 
no Brasil; coloca-se a disposição da OAB; a Dra. Nilda Andrade registrou: agradecimentos, 
pontuando que trabalha na D1CT há oito anos; que a Delegacia trabalha em regime de plantão, 
com ocorrências de crimes com resultado gravíssimos e morte; que a responsabilidade dos 
condutores em acidentes são motivados eminentemente por excesso de velocidade e distração 
causada por uso do aparelho do telefone celular; declarou sobre os danos causados por 
acidentes, em todos os aspectos, sociais, previdenciários, criminais e civis; que os acidentes 
são eventualidades; que a redução das mortes no trânsito depende de engenharia de trafego e 
fiscalização; por fim, anotando a dificuldade de indiciar os gestores públicos por omissão 
nesse contexto; o Major Daniel Freire da Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO, fez 
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seus agradecimentos, parabenizando a OAB-GO, registrando o desconhecimento da população 
sobre o tema em comento no dia de hoje, no que a Cartilha muito vira a ajudar, sinalizando 
para a diminuição dos acidentes de transito; pontua a importância da OAB-GO sobre o tema, 
ao vocalizar mais e mais informações sobre o tema que toca a toda sociedade; anotando por 
fim a necessidade de maior cientificismo nas análises estatísticas para enfrentamento das 
dificuldades de modo concentrado; o Vereador Lucas Kitão, fez também seus 
agradecimentos, registrando a importância da Cartilha aqui hoje proposta, como 
desdobramento do trabalho iniciado na reunião anterior; lamenta a ausência da SMT; 
sugestiona a alteração da legislação no sentido do exame de sangue para a detecção da 
alcoolemia; destaca a existência do fundo milionário da Prefeitura de Goiânia para educação 
de transito, com a necessidade de mais campanhas de educação; repisa o prejuízo para o tecido 
Qncial como um todo nos casos de acidentes de trânsito; com a necessidade de um influxo da 
realidade brasileira no que toca a matéria; Carlos Alberto Gonçalves, por sua vez fez seus 
agradecimentos a CEDCivil e a CDT da OAB; a necessidade de análise dos multifatores para 
a solução do trânsito; aspectos já pontuados por todos os componentes da mesa anteriormente; 
repisando que a mudança do quadro geral do transito no Brasil reclama fiscalização, 
engenharia de trafego e educação, concomitantemente; Moacyr Ribeiro fez seus 
agradecimentos. disse da necessidade de especialização dos advogados nas atuações que se 
referem ao trânsito; da irmanação entre as instituições de modo legal, geral e técnicos, a bem 
de todos; deixou por fim mensagem aos colegas advogados e advogadas no sentido de não se 
resignarem com os posicionamentos judiciais engessados quanto ao tema acidente de trânsito e 
a responsabilidade civil; por fim a Ana Helena, explanou tecnicamente sobre os direitos 
atinentes as vítimas de acidentes, dos Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores - 
DPVAT e etc. Nenhuma. 6. ENCERRAMENTO. O Presidente da Comissão agradeceu a 
presença de todos. Nada mais havendo para ser relatado, eu, Marcos Antônio Nicéas Rosa, 
Secretário da Comissão Especial de Direito Civil lavrei a presente ata, que lida e aprovada por 
todos os presentes será assinada pelo Presidente da Comissão. 

Tiago M s Costa 
Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito Civil 

liane Nogueir,t da Silva 
Presidekite da Comissão de Direito de Trânsito 






