IMOBILIÁRIO
E
CONDOMÍNIOS

INOVAÇÃO JURÍDICA PREVENTIVA PARA
NEGÓCIOS QUE TRANSFORMAM AS
TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS EM REALIDADE

Após anos de forte expansão, o
segmento imobiliário e condomínios entraram numa
fase de ajustes para voltarem a crescer com bases
mais sólidas, exigindo das empresas uma visão
ampla de conhecimento e inovação.
Nosso escritório é forte no seguimento imobiliário e
condomínos, orientamos nossos clientes a
refletirem numa análise cuidadosa de
oportunidades e de riscos envolvidos. Nossa
atuação na área é preventiva de riscos.

Atuamos em todos os tipos de negócios imobiliários, dos
mais simples aos mais complexos, com advogados
dedicados, disciplinados e experientes na áreas do Direito
Imobiliário.

PRINCIPAIS SERVIÇOS IMOBILIÁRIO
Auditorias legais para aquisição direta ou indireta de ativos imobiliários;
Condução de procedimentos administrativos e judiciais para resolução de
controvérsias relacionadas a registros e operações imobiliárias;
Consultoria e assessoria relacionada a temas de Direito Registral e Direito
Imobiliário;
Estruturação de operações envolvendo incorporações imobiliárias para
shopping centers, escritórios, estacionamentos, hotéis e locações built-tosuit;
Negociações imobiliários de alta complexidade, tais como compra e venda
de imóveis, locação, arrendamento e parceria rural, parcerias imobiliárias,
loteamento, administração condominial, regularização fundiária;
Estruturação de empreendimentos envolvendo limitações ao direito de
construir, como tombamento e restrições de zoneamento, e cultivar, como
áreas de conservação e preservação ambiental;
Planejamento sucessório envolvendo patrimônio imobiliário;
Atuações em ações que envolvem despejo por falta de pagamento,
revisional de locação, usucapião judicial e extrajudicial, renovatórias de
locação, incorporações imobiliárias, relações condominiais, registro de
imóveis, assessoria e consultoria para compra e venda de imóveis em
geral, direito urbanístico.

PRINCIPAIS SERVIÇOS CONDOMÍNIOS
Administração e Gestão de Condomínios pela empresa parceira Grupo
Encinas;
Assessoria e consultoria consultiva e litigiosa para questões de alta
complexidade em condomínios residenciais e comerciais, associações,
loteamentos;
Instituição e incorporação de condomínios;
Assessoria Jurídica Especializada para regularização de condomínios,
compreendendo elaboração de atas de assembleia, destituição de sindico,
problemas estruturais e construtivos perante as construtoras e
incorporadoras;
Conflitos e ações que envolvem condomínios residenciais, comerciais,
associações e loteamentos, direito de vizinhança;
Ações judiciais para cobrança de cotas e taxas condominiais por
inadimplência;
Elaboração, análise e parecer de convenções condominiais e regulamentos
internos.

