
 

 

Ofício Circular n. 01/2019 – CDT          Florianópolis, 30 de setembro de 2019. 

 

Referência: Criação da Comissão de Direito do Trânsito nas Subseções 

 

Senhor Presidente 

O número e a gravidade dos acidentes de trânsito têm preocupado a direção nacional da 

OAB que deixou de ser contemplativa tornando-se proativa, quando criou a Comissão Especial 

de Direito do Trânsito e estimulou os Estados a criarem as suas respectivas comissões, para 

repercutirem as melhores práticas adotadas no país. 

A Comissão de Direito do Trânsito da seccional de Santa Catarina foi criada em 

04/04/19 e tem se organizado para atingir alguns objetivos como: Atuar na defesa dos temas de 

interesse dos profissionais e facilitar o acesso dos advogados aos documentos e processos nos 

órgãos de trânsito; organizar eventos sobre o direito do trânsito, oportunizar o intercâmbio de 

conhecimentos e a produção de material científico; promover e estimular a integração dos 

municípios catarinenses ao sistema nacional de trânsito e, especialmente, exigir a publicação de 

dados estatísticos atualizados sobre acidentes e suas causas, a fim de participar do diagnóstico, 

planejamento e adoção de medidas preventivas que resultem na diminuição de acidentes e na 

melhoria das condições do trânsito catarinense.  

Para que seja possível adoção dessas medidas preventivas em todo o Estado, é 

fundamental que tenhamos advogados atuantes e Comissões de Direito de Trânsito organizadas 

em todas as subseções da OAB/SC, que serão as responsáveis por debater assuntos específicos 

do trânsito e implementar as medidas necessárias, em suas respectivas áreas de ação. 

Desta forma, solicitamos encarecidamente que os presidentes de cada uma das 

Subseções divulguem e estimulem os advogados que atuam na área do trânsito em sua subseção a 

criarem a comissão e, simultaneamente, participar da comissão estadual para dar eco as ações e 

fazer com que os objetivos propostos sejam alcançados em todo o Estado. 

Sendo o que nos cabia no momento, renovo os sentimentos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

 

               ILSON I. M. KRIGGER 
   OAB/SC 32.131 – Pres. Com. Dir. Trânsito 
                          (48) 99923 3700 


