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ATA DA 7" REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DE DIREITO DE TRÂNSITO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL — SEÇÃO DE GOIÁS, NO 
EXERCÍCIO DE 2019, REALIZADA EM 
11/12/2019. 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (11.12.2019), às dezenove 
horas e trinta minutos (19h), na Sala de Reuniões 01 da OAB/GO, foi instalada a 7' 
Reunião Ordinária da Comissão de Direito de Trânsito da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 2019, sob a Presidência da Dra. Eliane Nogueira da 
Silva. Estiveram presentes e justificaram ausência os membros: conforme lista de 
presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA. Verificada a 
existência de quórum, a Presidente da Comissão supramencionada declarou aberta a 
reunião. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 
REALIZADA EM: Aprovada na data da própria Reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA: 3.1 Informes sobre os encaminhamentos realizados acerca dos 
assuntos debatidos na última reunião: Foi realizada reunião em conjunto com a 
comissão de direito securitário da oab/go, que contou com a participação de considerável 
parcela de advogados atuantes na esfera do dir. DPVAT, além das ilustres presenças do 
presidente da OAB/GO, Dr. Lucio Flavio e Dep. Federal Elias VAZ, oportunidade em que 
manifestaram inconformidade com a MP 904/2019, e se colocaram a disposição para 
ombrear em possíveis providencias que coíba a vigência da referida MP. Houveram, na 
oportunidade, as colheitas de assinaturas dos presentes, e sugestões. Dentre elas, as de 
maior destaque: Realização de audiência pública, com a convocação e participação da 
sociedade civil, para propagar informações sobre os prejuízos, ao cidadão, em caso de 
extinção do DPVAT, conclamando pressão popular; Participação do maior número de 
deputados Federais para compor o debate a fim de obter apoio no congresso para impedir a 
aprovação da MP 904; verificar a possibilidade da OAB ingressar com Amicus Curiae na 
ação já ajuizada pelo partido político Rede. Foi ainda, alertado por um dos advogados 
presentes, que os reflexos da extinção do dir. DPVAT irão muito além, podendo, inclusive 
refletir na economia uma vez que são consideráveis os números de escritórios atuantes tão 
somente nessa área e que mantém considerável número de funcionários que, 
consequentemente, perderão seus empregos caso a seguro dpvat seja extinto; 3.1.1. MP 
904/2019 — Comissão Nacional de Direito de Trânsito: Ainda sobre o tema, a Dra. 
Eliane informou que foi realizada reunião ordinária virtual com a Comissão Nacional de 
direito de Trânsito em que ficou deliberado que fosse criada interlocução com as áreas a 
fim, e que o melhor caminho seria ingressar com Amicus Cureae na ação proposta pelo 
partido Rede. Contudo, após a reunião, a Dra. Eliane, contatada pelo Dr. Jacó Coelho, foi 
informada que o entendimento e recomendação da comissão nacional de seguros, é que, 
haja vista a ADIN protocolada pelo partido Rede não ter sido muito bem fundamentada, 
aguardemos a apreciação da MP 904 perante o congresso, e se for o caso, ajuizarmos uma 
ADIN, melhor fundamentada pela OAB Federal ou por outro partido político. Esse 
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entendimento e sugestão foi encaminhada, ao Dr. Armando, presidente da comissão 
nacional de trânsito, que acolheu na íntegra; 3.2. Burocracias enfrentadas por 
advogados na realização de protocolos de requerimentos, defesas e/ou recursos: ficou 
deliberado que o Dr. Heber fará um levantamento das unidades de atendimento da SMT 
dos vapt vupts, que tem dificultado o protocolo de requerimentos de copia de documentos, 
e ou recusado protocolo de recurso sob alegação de que o sistema não foi alimentado com 
a decisão da defesa prévia; 3.3. Efeito suspensivo dos recursos de multa — 
Posicionamento das providencias tomadas: A Dra. Eliane informou que o ofício 
777/2019, foi entregue em mãos da chefe de gabinete da SMT, Sr. Sheila, no dia 28 de 
novembro, porém, não foi possível marcar reunião com o secretário para esse ano por falta 
de data na agenda do secretário. Contudo, em contato realizado na data de hoje, foi 
informado, pelas Dra. Maria Divina, da Advocacia Setorial da SMT, que a resposta do 
ofício já foi elaborada e que será despachado com o Secretário ainda hoje. Portanto, 
estamos na expectativa de resposta do referido ofício. Em que pese a publicação da 
Resolução que trata da aplicação do efeito suspensivo aos recursos de multa, Aprovada e 
protocolado no DETRAN (para a devida publicação, que não ocorreu), pelo Conselho 
Estadual de Trânsito, com a imperiosa e rica participação direta dos conselheiros da OAB, 
naquela oportunidade, a Dra. Eliane informa que está em contato direto com o presidente 
do CETRAN com o propósito de agendar a reunião para os próximos dias. A Dra. Eliane 
informou, ainda, que de setembro a novembro de 2019, foram despachados 03 processos, 
com designação de relator - proc. números: 201908367 ; 201902951 ; e 201911500 — e 
reiterou a importância dos membros realizarem o curso para acessar o sistema digital da 
OAB, assim como a importância de manterem seus e-mail e telefones atualizados perante a 
ordem, a fim que os processos sejam rapidamente recebidos pelos relatores designados e 
sejam apreciados com celeridade para entrega de resposta à sociedade. Alertou, em tempo, 
que ao receberem processos para serem analisados, observe se o que está sendo pleiteado é 
de interesse próprio, como uma espécie de consultaria advocatícia, casos em que o 
interessado será orientado a procurar um advogado para atender seu anseio pessoal; 4. 
ORDEM DO DIA. 4.1. Expedientes: nenhum 4.2. Processos com julgamento iniciado: 
nenhum. 4.3. Processo de julgamento adiado: nenhum 4.4. Julgamento de 
processos/pauta do dia 4.4.1. Conhecimento: nenhum; 4.4.2 Julgamento: nenhum. 5. 
COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES 6. ENCERRAMENTO A Presidente da 
Comissão agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo para ser relatado, eu, Eliane 
Nogueira da Silva, Presidente, lavrei a presente ata, que lida e aprovada por todos os 
presentes será assinada pela Presidente da Comissão. 
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WL-11ia e og da Silva 

Preside te da Comissão de Direito de Trânsito 
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1. ELIANE NOGUEIRA DA SILVA - PRESIDENTE • . 
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2. JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - VICE-PRESI NTE 

3. RAQUEL BATISTA DA SILVA BARBOSA - SECRETÁRIA 

4. ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO 

5. ANNA CAROLYNE SILVA LOPES JUSTIFICOU 

6. BRUNO ROSA DE OLIVEIRA 

7. CARLOS ALBERTO GONÇALVES SILVA 

8. DANILO DANILO SERGIO DE LIMA 

9. FERNANDO HENRIQUE AZEVEDO DE ARAUJO 

10. GIANE RAMOS 

11. GUILHERME ORDONEZ DE MATOS 

12. IDELTON GOMES DA SILVA JÚNIOR \-

13. JOAO VITOR ALVES BATISTA 

14. LUCIANO FERREIRA SCAFF 

15. MARCOS FERREIRA BATISTA 

16. MATHEUS DE SIQUEIRA CANEDO 

17. MURILO MARTINS PONTES 

18. ORCELIO FERREIRA SILVERIO JUNIOR 

19. PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA 

20. PAULO RODRIGUES JORGE 

21. RAFAEL ALVES BORGES 

22. ROBSON RIBEIRO RIOS 

23. ROGÉRIO MONTEIRO GOMES 

24. ROSELY CAROLINA DOS SANTOS SANTANA 

25. SALLES FERREIRA DE MORAIS 

26. SERGIO ARRUDA DA SILVA 

t27. VÂNIA DE FÁTIMA BARNABÉ MACHADO 4/ -.:2
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28. VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA 
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