
Asa Sul, CEP: 

3226-9931 | 98189-1105 

ASSESSORIA JURÍDICA 
PARA CONDOMÍNIOS

1205



Em decorrência do exponencial crescimento dos centros urbanos, parte considerável da 

população passou a ocupar áreas comuns. É nesse prisma que surge o direito condominial, com o 

objetivo de resolver e indicar os caminhos para a resolução de conflitos que surgem, naturalmente, 

em decorrência da existência de um aglomerado de pessoas que dividem espaços residenciais e 

corporativos.
Com expertise na legislação atinente ao direito condominial e com total ciência da necessida-

de de adequação, dos condomínios, à mencionada legislação, o Escritório SANTOS PEREGO & NUNES 

DA CUNHA oferece serviço jurídico de assessoria condominial, primando pela resolução célere e 

efetiva de eventuais problemas e questionamentos que possam surgir, tanto no campo judicial 

quanto no extrajudicial. 

Conheça alguns de nossos serviços:

Ÿ Confecção de pareceres e prestação de consultorias no que toca a intepretação de texto da 

convenção condominial, de contratos firmados, de decisões assembleares, de decisões 

judiciais, bem como auxílio em outros assuntos que possam gerar dúvidas;

Ÿ Assessoramento em assembleias, com a devida participação e auxílio em todas as fases;

Ÿ Participação em reuniões de interesse do condomínio, auxiliando na defesa de seus direitos;

Ÿ Elaboração de advertências, multas e notificações extrajudiciais direcionadas a condômi-

nos e prestadores de serviço do condomínio contratante;

Ÿ Assessoria na área trabalhista, visando adequar o condomínio às normas existentes tanto 

no que toca aos funcionários próprios, quanto a funcionários terceirizados;

Ÿ Atuação na cobrança de valores inadimplidos, havendo a utilização de todos os instrumen-

tos legais, tanto judiciais como extrajudiciais, para o correto adimplemento e conseguinte 

satisfação do crédito;

Ÿ Propositura de ações para a defesa de interesses do condomínio contratante, bem como 

defesa judicial e administrativa em eventuais processos em curso ou vindouros.

Assim, aguardamos contato para o agendamento de uma reunião, oportunidade na qual será 

possível apresentarmos todos os nossos serviços.

 
O Santos Perego & Nunes da Cunha Advogados Associados está à sua

disposição. Entre em contato conosco.
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