
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

Comissão de Direito Condominial 
 

1. o que será feito? 

Continuidade na fiscalização de administradoras de condomínios na 

cidade de Blumenau que exercem irregularmente atividades 

privativas da advocacia.  

 

1.1. por que será feito? 

Necessidade de atuar, em conjunto com a área de fiscalização, a fim 

de garantir o cumprimento das prerrogativas advocatícias e 

empunhar a bandeira de combate ao oferecimento de atividades 

privativas da advocacia pelas administradoras de condomínio. 

 

1.2. onde será feito? 

Blumenau/SC. 

 

1.3. quando será feito? 

A partir de 13.04.22, daremos continuidade nos trabalhos.  

 

1.4. por quem será feito? 

Inicialmente, na reunião da Comissão do dia 12.04.22, os membros 

da Comissão receberão a presença do Dr. Marcelo Duran, o qual 

debaterá as medidas e sugestões a serem implantadas nos próximos 

estágios da fiscalização. 

 

1.5. como será feito? 

Em coordenação conjunta da comissão, setor de fiscalização, e 

diretoria da Subseção. 

 

1.6. quanto vai custar?  

Sem previsão de custo. 

 

 



2. o que será feito? 

Realização de Evento (palestra) sobre as atualidades condominiais.  
 

2.1. por que será feito? 
Diante das alterações legislativas ocorridas recentemente, que impactarão 
significativamente nas novas condutas condominiais, importante trazermos 
ao público em geram as perspectivas jurídicas desse novo cenário.  
 

2.2. onde será feito? 

Auditório da Subseção da OAB - Blumenau/SC. 

 

2.3. quando será feito? 

Planejamento para realização da palestra em agosto/setembro.  

 

2.4. por quem será feito? 

Participação dos membros da Comissão de Direito Condominial. 

 

2.5. como será feito? 

Realização de evento aberto ao público em geral, com coffee break, 

que será divulgado nas mídias sociais, pelo menos, com 60 dias de 

antecedência. Contaremos com a presença de entidades (SECOVI, 

ASDESC, CRA, entre outros). Evento com duração de 2 horas, no 

período noturno, e exposição das principais novidades jurídicas no 

Direito Condominial e Civil. 

 

2.6. quanto vai custar?  

Será custeado integralmente por patrocinadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. o que será feito? 
Criação do Projeto “Radar Legislativo”. 
 

3.1. por que será feito? 
Monitoramento dos Projetos de Lei que tenham temas condominiais, à 
nível Estadual e Municipal, pela Comissão, com o objetivo de acompanhar 
os temas propostos, participar (em conjunto com a presidência da 
Subseção) ativamente, de modo que se crie uma cultura de consulta, 
recomendações e análises conjuntas com a OAB durante o processo 
legislativo. 
 

3.2. onde será feito? 
Blumenau/SC. 

 

3.3. quando será feito? 

Os levantamentos dos Projetos de Lei serão finalizados no mês de 

maio, e posteriormente, apresentaremos à Diretoria da Subseção um 

planejamento de cada situação encontrada.  

 

3.4. por quem será feito? 

Membros da Comissão de Direito Condominial. 

 

3.5. como será feito? 

A Comissão traçará juntamente com a Diretoria da Subseção, 

procedimentos para participar, sempre que possível, do processo 

legislativo que tratar de temas condominiais. Assim, a fim de entregar 

à sociedade, leis mais completas e que possam proporcionar 

segurança jurídica, e sabendo de que a Assembleia Legislativa 

Estadual e a Municipal contam com parlamentares que possuem 

graduação em Direito e que são naturais de Blumenau/SC, a ideia 

torna-se ainda mais viável. 

 

3.6. quanto vai custar?  

Sem previsão de custo. 

 

 

 

 

 

 



4. o que será feito? 

Criação do “Painel Informativo”, onde na aba da Comissão dentro do site 
da Subseção, constarão informações objetivas relacionadas a condomínio, 
tais como quóruns, personagens condominiais e suas atribuições (síndico, 
subsíndico, conselheiros, zelador etc), Laudos necessários, regras da ABNT, 
entre outros. 

 

4.1. por que será feito? 
Meio da Subseção, através da sua função pública, proporcionar à 
sociedade, informação de qualidade e necessária à convivência 
condominial, servido de instrumento de consulta por qualquer cidadão. 
 
4.2. onde será feito? 
Site da Subseção. 

 

4.3. quando será feito? 

Os membros da Comissão elaborarão um breve descritivo com 

perguntas e respostas objetivas sobre os mais variados temas 

condominiais. A ideia é entregar a Diretoria, a versão final deste 

instrumento de consulta até setembro. 

 

4.4. por quem será feito? 

Membros da Comissão de Direito Condominial. 

 

4.5. como será feito? 

Os membros da Comissão elencarão os principais temas importantes 

para que o cidadão comum possa compreender as regras básicas 

condominiais, no formato de pergunta e resposta, de forma objetiva, 

o qual será adicionado na aba da Comissão de Direito Condominial 

existente no site da Subseção. 

 

4.6. quanto vai custar? 

Sem previsão de custo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. o que será feito? 
Elaboração de Artigos para Revista Jurídica.  
 

5.1. por que será feito? 

Contribuir para o estudo jurídico e divulgação da Revista Jurídica da 
Subseção, com temas aprofundados a respeito do Direito Condominial. 
 

5.2. onde será feito? 
Na Subseção. 

 

5.3. quando será feito? 

Iniciaremos o assunto em junho. 

 

5.4. por quem será feito? 

Membros da Comissão de Direito Condominial. 

 

5.5. como será feito? 
A ideia é para que em determinadas reuniões da Comissão, sejam debatidos 
temas de interesse da Comissão, e que tenham relevância jurídica, para 
então, criarmos uma subcomissão que elaborará o artigo nos pontos 
aprovados pelos membros da comissão. 
 

5.6. quanto vai custar? 

Sem previsão de custo. 

 

 

 

 

Felipe Fava Ferrarezi 

Coordenador da Comissão de Direito Condominial 
 


