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Exercer o mister de advogado nunca foi uma tarefa simples. Sempre 
exigiu do profissional muita dedicação, ética, esmero. Contudo, atualmen-
te exige-se dos operadores do direito muito mais do que o ensinado nas 
academias – é necessária uma percepção globalizada e interdisciplinar do 
Direito.

No segmento imobiliário, isto também se verifica. E é esta urgência de 
conhecimentos em áreas distintas, como o Direito Ambiental, Direito Em-
presarial, Tributário, Processual, de Corretagem e Marketing, entre tantos 
outros, que é o cerne de debates desta edição da Revista ABAMI.

Com orgulho, nesta edição também abrimos a seção nomeada “Artigo 
do Associado”, um espaço destinado para a publicação de artigos de autoria 
de nossos associados, sempre repercutindo temas de extrema importância 
para nossa atuação profissional.

Boa leitura!   
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ABAMI INFORMA

EVENTOS E cOMEMORAçõES

Durante os meses de maio, junho e julho, a ABAMI pre-
parou para seus associados uma série de encontros com 
o objetivo de fortalecer os conhecimentos jurídicos e es-

clarecer dúvidas. As reuniões, realizadas na sede da instituição, 
reuniram diversos advogados para tratar de temas relevantes à 
atuação no ramo imobiliário.

Em 14 de maio, foi realizada a palestra “Novas Perspectivas da Me-
diação e da Arbitragem”, com Frederico Grechi, Hamilton Quirino 
e Sérgio Simões. Em 04 de junho, foi a vez da palestra “Reflexões 
sobre a Lei Estadual 6454 de 24 de maio de 2013”, com Frederico 
Grechi. Em 11 de junho, foi ministrada pelo presidente da Comis-
são de Direito Imobiliário da OAB/RJ, Flavio Ahmed, a palestra 
“Direito Ambiental e Direito Imobiliario, elementos de conexão”. 
Já em 09 de julho, foi promovida a palestra “Patrimonio de Afeta-
ção nos Negocios Imobiliarios”, com Rodrigo de Castro.

Também foram celebrados os aniversariantes dos meses de maio, 
junho e julho e foram recepcionados os novos associados Ro-
gério Xerem, Graccho da Franca Harabedian e Marco Antonio 
Samuel Silva Freitas.

Veja abaixo os registros dos encontros:

Aniversariantes de maio Aniversariantes de junho Aniversariantes de julho

Novo associado Graccho da Franca Harabedian Novo associado Marco Antonio Samuel Silva Freitas Novo associado Rogério Xerém

Palestra Direito Ambiental e Direito Imobiliario, 
elementos de conexão

Palestra Novas Perspectivas da Mediação e da Arbitragem Palestra Reflexões sobre a Lei Estadual 
6454 de 24 de maio de 2013

ELEIçõES ABAMI – BIÊNIO 2013/2015

No dia 17/09/2013, das 9hs as 17hs, na sede da ABAMI, os 
associados deverão eleger a Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal da ABAMI para o biênio 
2013/2015.

As instruções acerca do registro de chapas, impugnação, 
recursos, votação, apuração encontram-se fixados em lugar 
visível na sede da ABAMI.

Ainda no dia 17, às 18h, será realizada a AGO para eleiçõo 
da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal — Biênio 2013/2015 e para apreciação dos balancetes 
referentes ao período de janeiro a agosto/2013.

A Comissão Eleitoral é composta pelos associados: Dr. Fer-
nando da Silva Fonseca, Dra. Marcia Lauriodo Zamboni, 
Dra. Marta de Carvalho Moreno, Dr. Weldon Nelson Gomes 
dos Santos e Dr. Yonder Archanjo Ching San.
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cONDOMíNIO:  
O PROjETO DO NOVO 
cóDIgO DE PROcESSO 
cIVIL E A ExEcUçãO  
DAS cONTRIBUIçõES.

Há muito se sofre e se reclama dos embaraços que poster-
gam a cobrança judicial dos rateios de condomínio: são dema-
siados os anos contados desde o inadimplemento da cota até 
que se alcance o recebimento do valor.

Em consequência, a operação do condomínio é prejudicada 
e os adimplentes findam suportando a parcela do orçamento 
que não foi liquidada, por muito tempo e em adição ao valor 
que lhes compete; enfim, são obrigados a pagar a conta do 
inadimplente, que por seu turno permanece gozando do con-
domínio.

Já não surpreende a abundância de situações em que o débi-
to amontoado é maior do que, até, o valor da unidade geradora 
das despesas, a demonstrar quanto tarda a solução da demanda 
judicial. Embora a base legal (senão moral) da cobrança das 
contribuições seja pacífica, tal não impede o arrastar dos pro-
cessos judiciais.

Isso se dá não apenas devido às carências da estrutura do 
Poder Judiciário, mas porque, se é verdade que a lei prevê que a 
ação de cobrança corra pelo “procedimento sumário” (espécie 
do gênero “procedimento comum”, criada em prol da redução 
do tempo de trâmite do processo), também é verdade que de 
sumário (ou rápido) esse procedimento nada tem. 

Aliás, o “procedimento sumário” já foi denominado “pro-
cedimento sumaríssimo”; a Constituição Federal o chamou, 
cogitando das “causas cíveis de menor complexidade”, de “pro-
cedimento sumaríssimo” e somente recebeu a atual designação 
em 1.995, talvez numa busca, pelo legislador, de razoável pre-
cisão terminológica através da supressão do sufixo que além 
de incorreto (havia procedimento sumário e repentinamente, 

Jaques Bushatsky
Advogado em São Paulo

havia o procedimento sumaríssimo, sem intermédio) traduzia 
evidente incoerência entre o significado e o significante.

Sobre o curso das ações pelo procedimento sumário, a se 
crer na lei vigente: uma vez ajuizada a ação ocorreria audiência 
de conciliação em trinta dias (art. 277, do CPC), proferindo-se 
sentença se injustificadamente o réu a ela faltar; se for desne-
cessária perícia (como o é, normalmente, no caso de cobrança 
de rateio de condomínio), haveria de ser “designada audiência 
de instrução e julgamento para data próxima, não excedente 
a 30 (trinta) dias” (art. 278, parágrafo 2º, do CPC); ao depois, 
“findos a instrução e os debates orais, o juiz proferirá sentença 
na própria audiência ou no prazo de 10 (dez) dias” (art. 281, do 
CPC). Assim, em setenta dias se atingiria a sentença.

Porém, a realidade é diversa: são conhecidos os óbices de toda 
ordem que impedem a rapidez que a lei supôs, a ponto de terem 
os juízes, com indiscutível atenção à realidade, passado a determi-
nar a tramitação da demanda pelo “procedimento ordinário”, que 
finda sendo mais célere, providência que é admitida pela jurispru-
dência. Seja como for, um dia será alcançada a sentença.

Mas não se encerrará, ainda, a faina: sentenciada a pro-
cedência da ação de cobrança, o vencedor deverá aguardar o 
julgamento do recurso de apelação (processado com os efei-
tos devolutivo e suspensivo) oposto pelo condômino vencido. 
A quase totalidade dos recursos, nessas situações, resulta na 
manutenção da decisão de primeiro grau de jurisdição, mas o 
tempo, este corre, e o débito, se avoluma.

Depois de mantida a decisão condenatória é iniciada a exe-
cução propriamente dita, inaugurando-se a fase de cumpri-
mento da sentença (certa e exigível), que por si só, pode ser 
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Direito:  
uma matéria 
interdisciplinar
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Foi-se o tempo em que, para ser advogado, bastava ser 
bacharel em Direito e ter a respectiva habilitação pela 
Ordem dos Advogados do Brasil. Com a constante evolução 
das ciências sociais, notadamente nas últimas três décadas 
pelo fenômeno da globalização mundial, atuar como 
advogado prescende de conhecimentos em várias áreas, 
como antropologia, psicologia, economia, entre outros.
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Associe-se
(21) 2533-7271 / (21) 2232-1215 
Av. Rio Branco 135, grupo 504
centro – Rio de janeiro - Rj

Desde 1989 investindo 
no aprimoramento 
do setor imobiliário

Debates e Palestras Semanais

cursos e Seminários

Biblioteca e Videoteca

Sala do Advogado 

Projeto ABAMI Itinerante Social

Revista ABAMI Direito Imobiliário

Tabela Mensal de Reajuste de Aluguéis

Mantenha-se informado!
cursos e palestras promovidos pela ABAMI. 
Acesse o site www.abami.org.br e cadastre-se 
para receber regularmente nossa newsletter.


