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Ata da Sétima Reunião realizada no dia 11 de agosto de 2020, às 14hs30min,              
por videoconferência GOOGLE MEETS. 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 14hs30min., reuniram-se               
os membros da Coordenadoria de Direito Condominial e demais participantes, por           
videoconferência Google Meets, conforme lista de presença anexa que passa a           
fazer parte integrante da presente ata. Dando início à reunião, o Dr. Rodrigo             
Karpat discorreu brevemente sobre a situação atual de pandemia e algumas           
questões econômicas decorrentes do momento em que vivemos. Informou que          
os interessados em realizarem "lives", os quais deverão ter o devido           
conhecimento técnico sobre o assunto, poderão informar seu nome e o tema,            
que será submetido à apreciação e aprovação. Esclareceu ainda que será           
retomada a emissão dos pareceres, que passarão por uma análise jurídica tanto            
da OAB, quando do Dr. Rubens Carmo Elias Filho e Dr. João Paulo Rossi. A               
primeira etapa é a sugestão dos temas, que serão submetidos à aprovação do Dr.              
João Paulo Rossi. Os pareceres terão a assinatura do Dr. Rodrigo Karpat, do Dr.              
João Paulo Rossi e da pessoa que participou da sua elaboração. Com a palavra,              
o Dr. João Paulo Rossi informou que serão retomados todos os trabalhos e             
projetos que estavam em andamento. Na sequência, falou o Dr. Fábio Hanada            
que agradeceu o convite para assumir a Vice-Coordenadoria. O Dr. Rodrigo           
Karpat fez questão de enfatizar que o Dr. Fábio Hanada é autor de diversas obras               
no âmbito do Direito Imobiliário e Condominial e tem um vasto conhecimento            
técnico, inclusive nos tribunais. Na sequência, o Dr. Cristiano de Oliveira           
mencionou o PL 2510/2020, tendo destacado que o mesmo apresenta algumas           
inconsistências e que tem preocupação com a questão das denúncias. No mesmo            
sentido, manifestaram-se a Dra. Ana Luíza Pretel e o Dr. Alfredo Pasanisi. O Dr.              
Rodrigo Karpat fez o contraponto, mencionando considerar positiva esta questão          
das denúncias, uma vez que o número de casos de violência doméstica e abusos              
contra mulheres, idosos e crianças aumentou durante a pandemia e muitas são            
as situações de risco que não são alteradas justamente porque ninguém quer            
interferir. Mas, ao mesmo tempo, destacou que sua opinião não está "fechada"            
neste quesito. Destacou ainda que o projeto nasceu no Senado e teve várias             
propostas de emenda, tendo inclusive ele próprio apresentado proposta de          
emenda como pessoa física. E, que devemos fazê-lo também pela OAB. O Dr.             
João Paulo Rossi sugeriu que não só nas propostas de emenda mas também nas              
"lives" sejam envolvidos e participem representantes de órgãos públicos,         
promotores, etc. Ao final, o Dr. Rodrigo Karpat renovou a solicitação para que o              



 

grupo de whattsapp da Coordenadoria mantenha o foco nos trabalhos e projetos            
da Coordenadoria e não contenha outras informações para que não fique           
disperso e não provoque a perda de interesse e até mesmo a saída de              
integrantes. A próxima reunião ficou marcada para 15/09. 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, 11 de agosto  de 2020. 
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