
 
 

COMISSÃO DE DIREITO BANCÁRIO 

ATA DE REUNIÃO – 29/04/2020 

 

 

 

 

As 19 horas do dia 29/04/2020, nesta 21ª Subseção Bauru - OAB - São Paulo, sob a 

coordenação da Dra. Roberta Nascimento, reunião on-line, via “Google Meet”, decorrente da 

pandemia de COVID-19, presente os participantes indicados nesta ata, iniciaram os trabalhos. 

A presidente Dra. Roberta Nascimento fez a abertura dos trabalhos e esclareceu questões 

administrativas da subseção Bauru, informou que a Comissão participará do congresso on line e que 

provavelmente o representante seja o aclamado autor/advogado Fábio Ulhoa Coelho;  

Ainda, também foi informado que a Comissão também está participando do Comitê de crise 

da Prefeitura Municipal de Bauru, junto com a Subseção. 

Visando auxiliar a população em geral e prestar mais esclarecimentos relacionados a atual 

situação e o Direito Bancário, serão publicados vários textos relacionados ao assunto, a ordem e o 

tema serão definidos no grupo do WhatsApp, ficando de início estipulado o cronograma: 04/05 – 

Roberta, 05/05 – Vanessa, 06/05 – André. 

Houve a proposta de um webinário relacionado a busca e apreensão relacionado a crise e as 

ações de busca e apreensão, sendo de minha responsabilidade chamar os participantes. 

Ainda, houve a apresentação e discussão do seguinte tema: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.799.367 - MG (2019/0060280-0) – CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR: 

Apresentei slides, discorri, tivemos debates e no final houve a aprovação do texto que veio a ser 

publicado nas redes sociais da Comissão. 

Por fim, tivemos a participação de dois novos membros: Daniela Magaldi e Wesley Theodoro, 

os quais aceitaram participar do grupo de whatsapp. 



 
Estiveram presentes na reunião: Eu, André Luis do Prado, Roberta Nascimento, Jonas 

Missaka, Fernando Françoso, Livia Ayres, Vanessa Viajoto, Daniela Magaldi e Wesley Theodoro. 

Por ser verdade; 

 

Bauru, 29 de abril de 2020; 

 

 

Roberta Nascimento   Natália Marin    André Prado 

OAB/SP 192.649   OAB/SP 326.676   OAB/SP 292.974 


