
 

   

ATA DA NONA REUNIÃO DA COORDENADORIA DE DIREITO CONDOMINIAL, REALIZADA EM 
13/10/2020 ÀS 14H30 VIA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM. 

 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14h30, reuniram-se os membros da                  
Coordenadoria de Direito Condominial e demais participantes, pela plataforma digital Zoom.           
Inicialmente, o Dr. Rodrigo Karpat cumprimentou a todos e esclareceu que se tratava de uma reunião                
aberta com a presença de visitantes e convidados. Passou a palavra ao Dr. João Paulo Rossi                
Paschoal que fez um breve relato sobre a atuação dos grupos de trabalho. Informou que o grupo do                  
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS CONDOMINIAIS está em fase final de consolidação e formatação             
por parte do Dr. Lino Eduardo Araújo Pinto e Dr. Társio Taricano. O grupo recém formado da LGPD                  
-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS está ainda em fase de definição do escopo do trabalho que                 
será realizado. Foram feitos alguns debates iniciais pelos componentes e a conclusão a que se               
chegou é de que será algo mais na linha prática e informativa. Quanto ao grupo também recém                 
formado sobre o PL 2.370/2020 informou que está fazendo a consolidação e a formatação do material                
recebido por alguns membros e que aqueles que ainda quiserem colaborar o façam o mais rápido                
possível já que o assunto é de extrema urgência. O grupo sobre ANIMAIS EM CONDOMÍNIO,               
igualmente recém criado, ainda está em fase inicial de definição do escopo do trabalho e repartição de                 
temas entre os componentes. O trabalho do grupo sobre o parecer envolvendo a ADVOCACIA E AS                
ADMINISTRADORAS redigido pelo Dr. Jackson Kawakami foi concluído e revisado e segue para as              
instâncias superiores para aprovação e posterior divulgação. Quanto ao parecer referente ao            
CRA-CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, que foi redigido e já apresentado pelo Dr.            
Antônio Artêncio em reunião presencial, informou que está atualmente sob seus cuidados em fase de               
formatação e revisão. No que se refere ao grupo sobre o tema CESSÃO DE DIREITOS               
CREDITÓRIOS, que é um dos assuntos mais antigos, informou que está incompleto e acabou se               
desatualizando, pois não levou em consideração alguns julgados do Tribunal de Justiça do Paraná              
que foi o que mais tratou deste tema em âmbito estadual e também não levou em consideração                 
algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, recomendou a extinção do grupo, já               
que não há como aproveitar o trabalho entregue. Acrescentou que caso a Coordenadoria entenda que               
o assunto deva ser estudado, que novo grupo com novos componentes seja criado para um novo                
estudo mais modernizado. Sugeriu a imediata extinção do grupo sobre MANIFESTAÇÃO SOBRE            
PROJETOS DE LEI que não teve o devido encaminhamento, nem debates e é composto por três                
pessoas apenas. Mencionou que caso a Coordenadoria entenda que o assunto deva ser estudado,              
que sejam criados grupos específicos para temas específicos e não um grupo macro como este.               
Quanto ao grupo sobre VOTAÇÃO ELETRÔNICA informou que foi realizado um parecer pelo Dr.              
Ronaldo Trevizan, revisto pela sua pessoa e apresentado na reunião de 10 de dezembro de 2019,                
sendo que agora se encontra com a cúpula da Coordenadoria para que decida se subirá para as                 
instâncias superiores. Por fim, sugeriu a imediata extinção do GRUPO SOBRE ALIENAÇÃO            
FIDUCIÁRIA que, apesar de antigo, não saiu de sua fase embrionária. Não houve debates,              
discussões e tampouco material encaminhado. Acrescentou que caso a Coordenadoria entenda que o             
assunto deva ser estudado, que seja criada uma nova composição com uma nova abordagem. Na               
sequência, o Dr. Rodrigo Karpat retomou a palavra agradecendo e dizendo que acatava todas as               
orientações e considerações feitas pelo Dr. João Paulo Rossi Paschoal. Enfatizou que os grupos              



 

terão até cinco componentes e que a pessoa só poderá compor um novo grupo se tiver encerrado o                  
trabalho anterior. Disse que quem tivesse sugestões de temas importantes deveria se manifestar. Em              
seguida, passou a palavra ao Dr. Alexandre Gomide que iniciou a apresentação do tema              
"Incorporação Imobiliária em Tempos de Pandemia", tratando mais especificamente dos contratos de            
compra e venda na incorporação imobiliária. Discorreu sobre as questões relativas à pandemia e              
também sobre a Lei 13.786/18 que trouxe alteração nas relações de consumo no mercado imobiliário.               
Salientou que um dos principais problemas em relação à pandemia é a questão do atraso de obra.                 
Nesse sentido, na sua opinião, o simples fato da ocorrência de uma pandemia não permite ao                
incorporador atrasar a entrega da coisa e que esse atraso só seria justificável se houvesse um                
impedimento para que ele executasse a sua obrigação. Nesta circunstância, o pequeno atraso, ainda              
que a lei assim o permita, não deve facultar ao adquirente extinguir o contrato se decorrente de uma                  
impossibilidade no cumprimento da obrigação. Com relação aos adquirentes, mencionou que embora            
a Covid-19 tenha trazido situações dramáticas como por exemplo doença e desemprego, isso não              
autoriza a revisão do contrato por não serem consideradas situações imprevisíveis. Mencionou ainda             
que segundo a jurisprudência do STJ a revisão do contrato só se dará em situações excepcionais                
tanto em relação às incorporadoras quando em relação aos adquirentes. Quando muito, poderá ser              
permitida a resolução com todas as consequências previstas na "Lei do Distrato" (Lei 13.786/18). A               
pedido do Dr. Rodrigo Karpat, o Dr. Alexandre Gomide também fez breves considerações a respeito               
do patrimônio de afetação, tendo destacado que é extremamente vantajoso e uma proteção muito              
grande ao adquirente. Disse que em São Paulo a maioria constrói com patrimônio de afetação em                
virtude do grande benefício tributário. Questionado pelo Dr. André Junqueira a respeito da minuta de               
convenção projetada pelo incorporador que faz parte do dossiê do Memorial de Incorporação             
Imobiliária, comentou que pelo fato da lei obrigar a existência desta minuta entende que ela é válida                 
e eficaz, mas pode ser alterada a qualquer tempo. Disse ainda que haveria necessidade de se                
demonstrar nessa assembleia de instalação a importância da discussão e aprovação da minuta. O Dr.               
Rodrigo Karpat complementou dizendo que no seu entendimento a assembleia de instalação não seria              
o momento correto para a ratificação ou não da minuta convenção condominial, mas sim a partir do                 
momento em que se instala o condomínio, com o quórum previsto em lei que é de 2/3 dos                  
condôminos. Após estas considerações, agradeceu a presença de todos, entre eles o Dr. Alexandre              
Gomide, o Dr. Jacques Buschavsky, o Dr. André Junqueira e, em especial, o Dr. João Paulo Rossi,                 
Coordenador dos Grupos de Trabalho pelo seu excelente e incessante trabalho. Reiterou o convite              
para ingresso na Coordenadoria dos interessados, destacando que deverão ter o específico            
conhecimento na área condominial e mencionou o excelente trabalho que tem feito todas as              
Coordenadorias que estão sob a presidência do Dr. Rubens Carmo Elias Filho. Nada mais havendo a                
tratar, foi encerrada a reunião, a qual foi secretariada por mim, Marilen Maria Amorim Fontana, que                
lavrei a presente ata.  

São Paulo, 13 de outubro de 2020. 

Rodrigo Karpat 
Coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB SP 

Marilen Maria Amorim Fontana 
Secretária 


