
Comissão de 

Direito Bancário
21ª SUBSEÇÃO BAURU - OAB - SÃO PAULO



Estruturação
 Presidente: Roberta Beatriz do Nascimento – OAB/SP 192.649

 Vice Presidente: Natália Marin de Souza – OAB/SP 326.676

 Secretário: André Luis do Prado – OAB/SP 292.974

 Membros ativos:

 José Lidio Alves dos Santos - OAB/SP 156.187

 Vanessa Viajoto - OAB/SP 185.702

 Jonas Missaka - OAB/SP 344.498

 Fernando Françoso - OAB/SP 313.063

 Lívia Ayres Alves dos Santos

 Bruna Pinho

 Daniela Magaldi

 Bruno Lorusso

 Wesley Theodoro



Organização
 Regimento interno – a Comissão tem seu regimento interno 

devidamente preenchido e arquivado na pasta;

 Atas – todas as reunião são registradas em atas, estas estão 
separadas em envelopes junto com todo material utilizado, tudo 

está arquivado na pasta e salvo em nuvem.

 Dropbox – todo material produzido pela comissão está organizado 

e salvo em um disco virtual, liberado apenas para os membros 

presentes;

 WhatsApp – Estabelecido como principal meio de comunicação 

dos membros, todos os assuntos da comissão passam pelo grupo.



Resumo das reuniões
 A comissão teve sua primeira reunião em 19/03/2019, ao total, 

foram 8 reuniões, apenas no mês de outubro não houve reunião 
presencial.

 Em 2020 tivemos ao todo 5 reuniões, além de alguns eventos on line

e discussões no grupo de whatsapp e redes sociais.

 Atualmente contamos com 12 membros ativos e atuantes, 

produzem conteúdos e possuem grande conhecimento no Direito 

Bancário;



Material produzido
 Durante as reuniões vários temas foram discutidos e na sequência 

foram transformados em artigos – total de 25 artigos:

 Adimplemento substancial

 Alienação fiduciária e responsabilidade perante os pátios

 Banco de dados - Direito da Personalidade

 Formas de conciliação

 Considerações - mudou-se

 CPC 25 a mensuração fidedigna do contencioso bancário

 Impactos da inadimplência no spread bancário

 Mitos e verdades sobre a alienação fiduciária de bem móvel e a ação de 

busca e apreensão



Continuação...

 Os aspectos das astreintes no novo CPC e a súmula 410 do STJ

 Principais pontos controvertidos dos contratos bancários à luz do 

entendimento do Judiciário

 Score de crédito

 Superendividamento - Crédito consignado

 Superendividamento - Cartão de crédito

 Considerações sobre o Projeto de Lei Projeto de Lei do Senado n°

318, de 2017



Continuação...
 Financiamento imobiliário SAC, PRICE, IPCA e TR – quem é quem e 

suas implicações.

 Aspectos relevantes da operação de leasing;

 LGPD e contencioso bancário;

 Financiamento imobiliário e portabilidade;

 Superendividamento, Cheque especial

 Síntese – Teoria dos contratos

 A imprevisibilidade gerada pela pandemia e a revisão dos 

contratos



Continuação...
 COVID 19 e a garantia de recebíveis de cartão de crédito

 A suspensão da cobrança de empréstimo consignado em meio a 
pandemia do coronavírus

 A crise econômica em tempos de COVID19

 Mediação e conciliação em tempos de COVID19



Publicidade
 As redes sociais são os principais meios de comunicação da 

Comissão, estamos presentes nas principais:

 Facebook – publicamos todo material produzidos e interagimos 
com a população em geral 

 Instagram – publicamos um resumo dos artigos e o link para acessar 

a íntegra;

 LinkedIN – publicamos os artigos na íntegra.



Facebook

429 seguidores
60 publicações



Instagram

765 Seguidores

36 Publicações



Projetos realizados 

em 2020
 Webinar – Garantias bancárias frente ao cenário de calamidade –

Nossa presidente comandando a mesa composta por Gabriel José 

Orleans e Bragança, Johan Albino Ribeiro, Leonardo Nobuo e 

Marcelo Barbosa Sacramone;

 Webinar - Do financiamento bancário frente ao cenário de 

calamidade - Roberta Nascimento, Jefferson Dias Miceli, Leonardo 
Adriano Ribeiro Dias, Leonardo Nobuo, Luiz Felipe Perrone dos Reis e 

Rennan Faria Kruger Thamay;

 Publicação – coletânea de textos da comissão – entregue na OAB 

de Bauru e São Paulo.



Projetos 2020



Projetos 2020
 Nomeação de nossa 

presidente para o cargo de 
Presidente da Comissão 

Estadual de Direito Bancário 



Projetos 2020
 Nomeação de membros da comissão local para integrarem os 

quadros da Comissão Estadual de Direito Bancário

 Fernando Augusto de Oliveira Françoso

 Jonas Missaka

 José Lídio Alves dos Santos

 Vanessa Cristina Ferreira Viajoto



Momentos



Momentos



Momentos



Momentos



Muito obrigado!

Foi um ano difícil, mas saímos fortalecidos e preparados para novos 
desafios!!!

 Comissão de Direito Bancário.


