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Comissão de Direito Bancário e Securitário 
 

   A Comissão de Direito Bancário iniciou as suas atividades com 

a intenção de melhorar e auxiliar a atividade de todos os advogados que militam na 

área Bancária e Securitária no Estado de Mato Grosso. 

    Para isso a comissão se reuniu por todos os meses durante o 

triênio 2013/2015 para assim escutar as demandas da advocacia e deliberar sobre as 

melhores saídas para esta.  

    O norte inicial da comissão se deu com os seguintes pontos: 

 

 Área Bancária 

 Verificaremos o número de processos que existem nas 04 (quatro) varas 

bancárias de Cuiabá/MT; 

o Verificaremos a razão e como é o funcionamento da 2ª VEB e porque 

esta é a única vara com regular funcionamento das quatro 

especializadas. Colocaremo-nos a dispor deste juízo como 

colaboradores para atender as suas necessidades; 

 Analisado esse modelo que tem sido bem empregado, 

poderemos verificar a possibilidade de adequar todas as demais 

varas para que estas se padronizem da melhor forma, garantindo 

assim uma eficiente e célere justiça;  

 

 Verificaremos quantos Recursos Bancários existem em tramitação no Tribunal 

de Justiça e quantos são distribuídos mensalmente; 
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o Vamos propor e lutar para implantação de uma Câmara Cível 

Especializada em Direito Bancário, visando unificar e aplicar as 

jurisprudências do STJ, bem como conceder melhor eficácia no 

atendimento a todos os jurisdicionados, visto que os serviços dos 

Desembargadores/Servidores serão facilitados, ao atuar com uma 

matéria específica, aplicando o melhor direito para estes casos com 

maior celeridade e eficácia; 

 Ainda no contexto da criação da Câmara Cível Especializada, 

podemos buscar uma parceria junto a Comissão de Estudos da 

Lei de Recuperação Judicial e de Falências para que essa Câmara 

aborde essas duas matérias que são hoje uma das maiores 

demandadas no Poder Judiciário;  

 

 Realizar um Congresso em Direito Bancário e Securitário por ano, buscando 

parceria com a Escola Superior de Advocacia/ESA e com a Escola da 

Magistratura/ESMAGIS, tendo como público alvo os advogados, juízes, 

desembargadores e assessores, a fim de passar conhecimento técnico na área 

e demonstrar a todos a necessidade de aplicação da Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, tendo como foco evitar que sejam propostas demandas 

desnecessárias, visto que se houverem apenas decisões em conformidade com 

a pacífica jurisprudência não haverá recursos e coibira oportunistas a 

ingressarem com demandas procrastinatórias; 

 

 Atuar de forma conciliatória em todas as discussões que envolvam as 

atividades bancárias. De início vamos visar solucionar a Ação Civil Pública que 

o Ministério Público do Estado do Mato Grosso demanda contra os bancos. 
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 Área Securitária 

 

 Na área securitária se faz necessário, colher com membros atuantes dessa, 

quais os anseios e os percalços enfrentados por eles, para com isso melhorar e 

facilitar a sua atuação, tendo como base os mesmos princípios expostos para 

a área bancária, de eficácia e celeridade. 

 

    Partindo destes pontos a Comissão colheu informações junto as 

Varas Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital a fim de verificar a 

situação jurisdicional e cobrou junto Presidente do Tribunal de Justiça providências 

para melhorar a atividade nas referidas varas que estavam com um grande número de 

ações. 

   Foi estabelecido e cumprido pela Comissão a confecção dos 

Informativos para auxiliar os advogados que atuam nessa área com notícias e 

jurisprudências relativo as matérias bancárias e securitárias. 

    A Comissão manteve estreito relacionamento de diálogo com 

todos os juízes titulares das Varas Bancárias e do Núcleo de Conciliação para com 

isso procurar melhores soluções para os problemas cotidianos da advocacia. Assim 

como participou de todos os Mutirões de Conciliação do DPVAT, assumindo um 

papel importante para auxiliar os advogados na solução dos conflitos. 

                     A Comissão também foi parceira de todos os projetos 

desenvolvidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, participando em palestras e 

dando apoio a projetos como o OAB 80 Anos e OAB vai à escola.  
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                    Houve também o incentivo a todos os membros da Comissão a 

realizar artigos para divulgação junto ao site da OAB para com isso divulgar opiniões 

sobre temas relevantes nas matérias Bancárias e Securitárias. 

    Foi também realizado o I Simpósio de Perícias Judiciais abrindo 

um novo caminho para discussão sobre matérias de extrema importância para o 

andamento processual. 

    Por fim a Comissão propôs ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a criação do Banco de Administradores Judiciais para Ações de 

Recuperações e Judiciais. 

   Sendo estas as propostas cumpridas pela Comissão de Direito 

Bancário e Securitário no Triênio 2013/2015.   
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