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ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE DIREITO DO 
TRÂNSITO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL — SEÇÃO DE 
GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2018, 
REALIZADA EM 30/08/2018. 

Aos trinta dias do mês de agosto de 2018, às dezenove horas (19h), na Sala de 
Reuniões da OAB-GO, foi instalada a 5' Reunião Ordinária da Comissão de Direito 
do Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 
2018, sob a Presidência do Dra. Eliane Nogueira da Silva. Estiveram presentes os 
membros e justificaram ausência: conforme lista de presença anexa. 1. 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA: Verificada a existência de 
quórum, a Presidente declarou aberta a reunião. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO: a presente ata será lida e aprovada ao fmal da 
reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 3.1. Evento a ser realizado no 
dia 23 de setembro (passeio moto ciclístico - semana de trânsito) — Apresentação da 
parceria a ser firmada para realização do evento com a presença do Sr. Ricardo 
Zardine (Moto  Show  e programa  Blitz Motors),  que usando da palavra, fez uma 
explanação dos eventos que sua empresa realiza nesse segmento, como passeios de 
super motos estradeiras e encontros de motos, propôs nomear o evento de: "I 
Congresso Moto Educativo OAB/CASAG", com objetivo de discutir sobre a 
Educação para o Trânsito, esclareceu que o evento terá um custo na confecção de 
camisetas, panfletos,  outdoors, blitz  educativa, que poderá ser providenciado pelo 
DETRAN/GO, através de solicitação através da OAB/GO, isentando a comissão dessa 
despesa; o Sr. Ricardo explanou que já conseguiu alguns patrocinadores para o evento 
da Comissão, propondo, inclusive realizar a divulgação do evento e merchan em seu 
programa de TV  "Blitz Motors",  inclusive será repassado o Evento para Canal do  You 
tube  e alguns canais fechados; sendo alguns itens deverão ser providenciados pela 
OAB/CASAG/DETRAN, com apoio da Polícia Militar; solicitou que, firmada a 
parceria, todas as decisões deverão ser passadas para a Empresa Moto  Show  e 
Comissão de Direito de Trânsito. Mencionou que de acordo com a CASAG e 
conforme exposto pela Dra Eliane Nogueira, o evento é fechado para no máximo 150 
inscritos não advogados, sendo que a participação de advogados será aberta; com 
relação a alimentação ficou definido que será servido a todos a baixo custo, sendo que 
a empresa de  Buffet  ainda está a ser definida; a apresentação feita pelo Sr. Ricardo 
Zardini agradou a todos presentes que manifestaram positivamente com a parceria 
caso a OAB aprove. 3.2 Aplicação de efeito suspensivo aos recursos de multa - 
exposição sobre os últimos acontecimentos e as providencias a serem adotadas, a Dra. 
Eliane explicou que a Dra. Raquel entrou em contato pessoalmente com a Dra. Vilma 
do Departamento jurídico do DETRAN, que se comprometeu em elaborar o parecer, e 
entregar ao presidente do DETRAN até o dia 15 de setembro de 2018. A Dra. Eliane 
informou, ainda, que será solicitado, via conselheiro do CETRAN, representante da 
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OAB, a emissão de parecer sobre a referida matéria a ser levada para pauta da 
próxima reunião, ficando, assim, deliberado e aprovado por unanimidade que tal 
assunto (efeito suspensivo de aplicação de penalidade) na próxima reunião da 
Comissão; 3.2.1 Apresentação de Parecer elaborado pelo  Dr.  Rafael sobre efeito 
suspensivo; em razão do avanço do horário ficou deliberado que tal assunto será 
tratado na próxima reunião. 3.3 Apresentação de parecer Processo n° 201704533 — 
Juvenor Lourenço de Sousa, relator:  Dr. Robson  Ribeiro Rios, em razão do avanço do 
horário ficou deliberado que tal assunto será trado na próxima reunião; 3.4 
Notificação de autuação e de aplicação de penalidade — Possibilidade ou não, de 
dispensa de AR (via correios), em razão do avanço do horário ficou deliberado que tal 
assunto será trado na próxima reunião; 3.5 Direito de acesso aos autos de processos 
administrativos em trâmite perante o DETRAN (providências a serem tomadas), em 
razão do avanço do horário ficou deliberado que tal assunto será trado na próxima 
reunião; 3.6 Processo do Sr. Amo Bruno  Weis.  Relatora: Eliane Nogueira da Silva, 
estava presente o Sr.  Arno,  onde fora explicado, pela relatora, que o oficio foi 
recebido pela SMT em abril de 2017, e em contato com a referida secretaria, na data 
de hoje, obteve a informação de que o processo do solicitante já se encontra no 
departamento de engenharia, com possibilidade de emissão de parecer em breve. 
Assim, por unanimidade de votos, e mediante concordância do solicitante, ficou 
decido que tal matéria será tratada na próxima reunião, que se dará dentro de 16 
(dezesseis dias), e que após o recebimento do parecer emitido pela SMT, será 
encaminhado oficio ao CREA para que este também possa emitir parecer a cerca da 
questão, para que possa ser melhor fundamentado e elaborado o parecer a ser emitido 
pela Comissão. 4. ORDEM DO DIA: 4.1. Expedientes: nenhum 4.2. Processos com 
julgamento iniciado: nenhum. 4.3. Processos com julgamento adiado: nenhum. 4.4. 
Julgamento de Processo/pauta do dia: 4.4.1. Conhecimento: nenhum. 4.4.2 
Julgamento: 4.4.2.1 Processo n°: 201704533 Requerente: Juvenor Lourenço de 
Sousa. Requerido: DETRAN/GO. Relator:  Robson  Ribeiro Rios. Remessa ao relator. 
Em razão do avanço do horário, ficou deliberado que o parecer do Sr. Juvenor será 
apresentado na próxima reunião ordinária (setembro-2018). 4.4.2.2 Processo n°: 
201608927 Requerente:  Arno  Bruno  Weis.  Requerido: SMT/Goiânia. Relatora: Eliane 
Nogueira da Silva. Processo em Secretaria. Adiado.5. COMUNICAÇÕES DOS 
PRESENTES: nenhuma. 6. ENCERRAMENTO. Eu, Dra. Eliane Nogueira da Silva, 
Presidente da Comissão de Direito do Trânsito, declarei encerrada a reunião. Nada 
mais havendo para ser relatado, eu, Dra. Eliane Nogueira da Silva, lavrei a presente 
ata que lida e aprovada, será assinada por mim. 

éRtigu ira a Silva 
Presidente da Comissão de Direito do Trânsito 
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9. DARCI DE SOUZA VERAS 
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12. FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA 
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17. JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA 

18. JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO 
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