
 

  

 

 

 

 

   ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COORDENADORIA DE DIREITO CONDOMINIAL, REALIZADA EM 
15/09/2020 ÀS 14H30 VIA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM. 

 

Aos quinze dias do mês de setembro 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 fez breves comentários sobre o trabalho que a Coordenadoria tem feito e sobre os                 
pareceres técnicos realizados tanto por ele quanto pelo Dr. Rubens Carmo Elias Filho, bem como por                
ambos em conjunto, os quais foram aprovados pela Presidência da OAB e já passaram a nortear muitos                 
trabalhos, inclusive do Judiciário. Mencionou a importância dos pareceres regionais e reforçou que o              
objetivo da Coordenadoria não é a produção em grande escala, mas sim a produção com qualidade. O Dr.                  
Rubens Carmo Elias Filho agradeceu o Dr. Rodrigo Karpat pela dedicação e pelo excelente trabalho que                
tem feito na Coordenadoria. Por sua vez, o Dr. Rodrigo Karpat também agradeceu o apoio do Dr. Rubens,                  
dizendo da satisfação de estar ao seu lado e poder fazer a diferença no âmbito condominial de forma                  
institucional, levando ao mercado por meio da Coordenadoria informação de qualidade e pareceres que              
possam embasar decisões em defesa da advocacia e de toda a sociedade. Na sequência, deu início ao                 
debate sobre o parecer da atuação do advogado nas administradoras de condomínio realizado por um dos                
grupos de trabalho liderados pelo Dr. João Paulo Rossi Paschoal, de autoria do Dr. Jackson Kawakami e                 
do Dr. Alfredo Maurizio Pasanisi. Disse que o parecer foi devidamente revisto e compactado, tendo               
passado por ele, Dr. Rodrigo Karpat, pelo Dr. Rubens Carmo Elias Filho e pelo Dr. Alfredo Maurizio                 
Pasanisi e será encaminhado para opinião de todos para que suba como parecer oficial no site da OAB.                  
Mencionou que é preciso nortear o entendimento que seja razoável e tentar buscar um equilíbrio. O                
parecer será no sentido de que as administradoras podem ter um advogado, porém devem deixar bem                
claro nos seus contratos que não prestam assessoria jurídica para seus clientes e que os clientes estão                 
livres para a contratação de quem quer que seja. Poderá haver indicação e é neste caso que entra a                   
questão da boa fé. Com a palavra o Dr. Rubens Carmo Elias Filho falou que existe muita dúvida sobre o                    
trabalho de uma administradora de condomínios e que neste sentido o parecer tem um caráter orientativo.                
Disse que é importante lembrar que a atividade da administradora é muito abrangente e que envolve uma                 
interdisciplinaridade de profissionais. E quando a administradora passa o serviço para o advogado ela o               
faz no exercício da gestão, da administração e para prestar ao seu cliente um trabalho seguro e não como                   
uma assessoria jurídica. Enfatizou ainda que a atividade do advogado que trabalha para o condomínio e a                 
atividade da administradora são serviços complementares e não excludentes. A Dra. Lisa Barbosa Alves              
Lima mencionou que tirar a assessoria jurídica das administradoras seria prejudicial para os próprios              
condomínios e o ideal seria que se chegasse a um meio termo. O Dr. Cristiano de Oliveira destacou que                   
seria interessante mencionar no parecer duas questões: a primeira, que a cobrança, inclusive a              
extrajudicial, é atividade privativa de advogado e a segunda, que a administradora tenha o seu               
departamento jurídico de forma regular, devidamente registrado junto à OAB, para que tenha             
independência. Frisou que a análise de contratos continua sendo prerrogativa de advogados,            
independentemente da relação de trabalho e da relação jurídica que o advogado tenha com a               



 

administradora. O Dr. Randal Caetano de Oliveira sugeriu que constasse do parecer a questão do conflito                
de interesses quando o contrato é feito entre o condomínio e a administradora. O Dr. Rodrigo Karpat                 
mencionou que neste caso deve ser considerada a boa-fé contratual, os princípios contratuais e também               
questões inerentes à responsabilidade civil. Ponderou que o ideal é que um terceiro faça esta análise.                
Porém, concordou que o parecer trate desta questão, mesmo que de forma superficial. O Dr. Thiago                
Natalio mencionou que muitas administradoras oferecem o serviço "com jurídico" e, ao atender o              
condomínio, vendem um serviço da advocacia, porque existe um advogado dentro da administradora.             
Acrescentou ainda que parece ilógico esclarecemos para uma administradora que ela não pode prestar              
serviço jurídico a seus clientes, quando na verdade, a partir do momento em que existe um advogado                 
fazendo a análise de todos os contratos, que é uma atividade privativa da advocacia, ela está vendendo                 
um serviço de administração, com jurídico incluído. O Dr. Rodrigo Karpat afirmou que a ideia é essa                 
mesmo de fazer este contraponto. Salientou que a administradora tem o direito de exercer algumas               
atividades essenciais junto com o corpo jurídico próprio, mas não pode extrapolar este limite para evitar                
concorrência desleal. Reforçou que nosso papel como OAB é buscar o equilíbrio para que se preserve as                 
relações e também o exercício da advocacia. Ressaltou que a orientação seja no sentido de que fique                 
muito claro no contrato que a administradora não presta serviços jurídicos, salvo os essenciais para               
desenvolver sua atividade. Em seguida, o Dr. Cristiano de Oliveira falou que acredita que após a                
publicação do parecer teremos o apoio de outras instituições como o CRA, o CRECI e a própria AABIC.                  
Acrescentou ainda que é muito tênue a barreira da administradora para ela atingir direto o condomínio e                 
que o correto seria que os advogados só atuassem para assuntos internos da administradora e não                
atingissem as análises de contrato direto com o condomínio. O Dr. Rodrigo Karpat concordou, dizendo que                
inclusive era intenção do Dr. Rubens Carmo Elias Filho chamar o CRECI e o SECOVI, mas que                 
primeiramente é necessário que se "tire o projeto do papel". Ressaltou que muito se tem discutido sobre                 
essa questão em âmbito federal, estadual e municipal, mas ainda não se conseguiu ter um parecer que                 
retrate a realidade, mesmo porque este parecer não precisa somente estar alinhado com a nossa ideia,                
mas também com o Código de Ética, com os julgamentos do TED e com as questões da advocacia. A                   
ideia do parecer é justamente deixar claro que a advocacia, a imobiliária e administradora são figuras                
distintas. E também orientar para que fique muito claro no contrato que a administradora não presta                
serviços de assessoria jurídica e que o advogado não está irregular dentro da administradora só pelo fato                 
de prestar serviço para a esta. Salientou que o que se busca é não radicalizar para que não se forme um                     
convencimento errôneo por parte do Judiciário ou do Tribunal de Ética e para que no caso de                 
descumprimento haja a devida punição por meio dos caminhos legais. A Dra. Helô Fonseca afirmou que o                 
ideal é que haja a marcação do que tanto o advogado da administradora como o autônomo podem e não                   
podem fazer. Quanto aos grupos de trabalho, foi esclarecido pelo Dr. Rodrigo Karpat que existem alguns                
em andamento sob a coordenação do Dr. João Paulo Rossi Paschoal e sugeriu que se criem novos grupos                  
para atender os anseios da sociedade. Na sequência, foi aberta a palavra para quem quisesse se                
manifestar e dar sugestões. A Dra. Silvana Dias sugeriu que fosse realizado um webinário/seminário sobre               
Direito Condominial pela Cultura e Eventos em período integral ou meio período e que fossem convidados                
palestrantes para falar sobre assuntos como a pandemia nos condomínios, o projeto de Lei 14.010/2020,               
a reabertura de áreas comuns e lazer dos condomínios, reformas, violência doméstica e a              
responsabilidade do síndico. O Dr. Rodrigo Karpat comentou que selecionou alguns nomes para dar aula               
para os membros da Coordenadoria e já enviou para a aprovação do Dr. Rubens. 
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