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SUMÁRIO
Aniversariantes de agosto

Palestra dra. Carolina Barboza Palestra dr. Pedro

Palestra dra. Carolina Barboza Aniversariantes de junho

Aniversariantes de julho

Diz o dito popular que “a propaganda é a alma do negócio”. entretanto, para 
nós, advogados, a alma do nosso labor é o segredo. O sigilo profissional é ine-
rente à atividade dos advogados, exigida pela ética de nossa profissão. entre-
tanto, a recente lei 12683, de julho de 2012, quer romper este sigilo. 

Trata-se da lei de Lavagem de Dinheiro, que obriga profissionais que 
prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, 
contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, 
a informar as transações financeiras de seus clientes ao Coaf. As implicações 
desta legislação serão analisadas nesta edição, em nossa matéria de capa.

Confira também nesta edição informações sobre o xiii eNAi, assim 
como nossa valiosa Doutrina.

Boa leitura.    

SEgREDO é A ALMA 
DO NEgócIO

Nos meses de agosto e setembro, os 
associados da ABAMi estiveram 
presentes nas palestras e debates 

promovidos pela Associação com o objeti-
vo de fomentar a capacitação profissional e 
atualização dos conhecimentos fundamen-
tais para a boa atuação do advogado.

No mês de agosto, os abamianos partici-
param da palestra “iTBi: a guerra da base de 
cálculo”, ministrada pela advogada Carolina 
Barboza Lima Barrocas.

em setembro, foi a vez de debater o tema 
“Testamentos” com Pedro Castilho, tabelião 
do 12º ofício de notas.

Houve, ainda, a celebração pelos ani-
versariantes dos meses de julho, agosto e 
setembro. Confira abaixo o registro dos en-
contros.    

PROgRAMAçÃO

Dia 09/10 - 18:30h – Debates

Dia 16/10 - 18:30h – Palestra sobre o tema “Sucessão Legítima” com dr. Mario Ro-
berto C. de farias, Advogado, Professor.

Dia 18/10 - 18:30h – Palestra sobre o tema “Sucessão Testamentária” com dr. Mario 
Roberto C. de farias, Advogado, Professor.

Dia 23/10 - 18:30h – Debates

Dia 30/10 - 18:30h – Debates e Comemoração dos Aniversariantes do Mês de Outubro.

*Programação sujeita a alterações
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ABAMI INAUgURA 
NOVO AUDITóRIO

ATIVIDADE IMOBILIÁRIA  
é DESTAqUE DO XIII ENAI

Em setembro, a Associação Brasileira 
de Advogados do Mercado imobili-
ário completou 23 anos de ininter-

ruptas atividades, em prol de um mercado 
mais salutar e justo, assim como pela quali-
ficação profissional de seus associados.

Muitas foram as conquistas da Associa-
ção ao longo de pouco mais de duas décadas. 
Representação ativa no Judiciário e Legislati-
vo, defesa dos direitos de seus associados e do 
setor, além da promoção de inúmeros cursos 
e seminários, mantendo-se fiel ao objetivo de 
incentivar o estudo do Direito e criar espaços 
de interação entre os advogados.

A concretização do direito à moradia 
– direito social fundamental do ci-
dadão – é, sem dúvida alguma, um 

fator determinante do bem-estar social. 
O setor imobiliário, nesse contexto, tem 
importância vital na economia atual de 
qualquer país. Apresenta um elevado grau 
de complexidade legal devido, fundamen-
talmente, às diferentes relações jurídicas e 
instituições que se vêem inseridas em múl-
tiplas atividades. 

Neste âmbito militam diversos profissio-
nais que necessitam de conhecimentos cada 
vez mais específicos e qualificados. A compe-
tição faz com que as empresas procurem os 
melhores e mais competentes; por estas ra-

Celebrando seus 23 anos de atividades, a 
ABAMi inaugura seu novo auditório. equi-
pado com recursos multimídia, projetor, 
refrigeração e capacidade de 120 lugares, o 
espaço foi reformado para oferecer aos Aba-
mianos e aos visitantes da instituição mais 
conforto e praticidade. No auditório, conti-
nuarão sendo semanalmente realizados de-
bates e cursos programados para atualização 
do Mercado imobiliário.

zões, há uma forte demanda por profissionais 
altamente preparados. 

É neste cenário, e visando ao suprimento 
das carências e lacunas existentes, bem assim 
ao aperfeiçoamento e atualização daqueles 
que atuam nesse setor, que se apresenta o 
xiii eNAi – encontro Nacional dos Advo-
gados do Mercado imobiliário, juntamente 
com o iiV Congresso de Direito imobiliário 
e Registral.

O xiii eNAi, promovido pela ABAMi, 
acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de outubro, 
no auditório da eMeRJ. Mais informações, 
temário completo do evento e inscrições pelo 
site www.abami.com.br.    

Evento abordará temas de grande relevância aos advogados 

que atuam no mercado imobiliário e da construção civil

SERVIçO

evento: xiii eNAi – encontro Nacional 
dos Advogados do Mercado imobiliário

Local: Auditório da eMeRJ (escola de 
Magistratura do estado do Rio), Aveni-
da erasmo Braga, 115/ 4º andar, Centro.

Data: 05, 06 e 07 de novembro

Valor do Investimento:

Associados / estudantes - R$ 150,00
Não associados - R$ 250,00

A biblioteca da ABAMi também está 
reformada, com novos assentos. A biblio-
teca fica disponível para consultas de seus 
associados, onde pode-se realizar pequenos 
trabalhos técnicos, atender seu cliente e pro-
mover reuniões previamente agendadas.

A ABAMi convida você, associado, a co-
nhecer o novo auditório. Confira nossa pro-
gramação e venha nos visitar!    4
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O evento mais 
especializado no 
segmento juridico-imobiliário 
acontecerá nos dias 
05, 06 e 07 de novembro.

Encontro Nacional de Advogados 
do Mercado Imobiliário

Acompanhe nosso site
e tenha mais informações
www.abami.com.br
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