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- Par�cipação em reuniões e assembleias;

- Assessoria trabalhista.

- Gestão de conflitos entre condôminos;

- Representação em audiências;

- Envio de no�ficações;

Desta feita, a responsabilidade legal do condomínio con�nuará sendo do síndico, todavia, a 
resolução dos conflitos poderá ser dividida com uma assessoria especializada, com a devida 
orientação e supervisão de profissionais qualificados para esta demanda.

O crescente número de condomínios residenciais e empresariais instalados na Região do Vale 
do Aço acontece a olhos vistos, por isso, se percebeu a necessidade da assessoria jurídica 
condominial realizada por profissionais especializados.

Conflitos entre condôminos, entre condôminos e o condomínio, questões contratuais com 
prestadores de serviços, entre outros, são eventos que se tornaram comuns, sendo necessário 
estar bem assessorado, não apenas para atuar em uma causa já existente, mas no que diz 
respeito à prevenção de novos fatos e como mediadora, promovendo soluções pacíficas.

- Análise de contratos;

As regras de boa convivência e de organização passaram a ser insuficientes na administração 
diária de um condomínio. Com isto, a parceria entre síndico e um profissional da área jurídica 
para assessorá-lo tem se tornado cada vez mais necessária e frequente, face ao sucesso nos 
resultados ob�dos.

Nesse sen�do, seguem algumas das a�vidades realizadas pela nossa assessoria:

- Auxilio na criação de regimentos internos;

Além, de proporcionar a todos uma administração sólida e qualificada, estar assessorado 
juridicamente garante resultados transformadores em prol da atuação do síndico e demais 
gestores.

E, a prevenção é o melhor caminho para uma gestão saudável e tranquila.

Um condomínio necessita de regras para seu bom andamento e administrar um condomínio 
não é fácil. O síndico sabe muito bem disso!

Qual a importância de uma assessoria jurídica para condomínios?
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Além das a�vidades anteriormente listadas, oferecemos assessoria jurídica em grupos de 
Whatsapp criados exclusivamente para cada condomínio, proporcionando ao síndico e 
moradores um canal para receber orientações, �rar dúvidas, entre outras demandas.

Cond. Vale do Aço 

Digite uma mensagem

2:20 PM

2:28 PM

Meu vizinho faz festas até altas horas 
da madrugada, juridicamente, como 
posso proceder?

2:40 PM

T e n h o  u m  c o n d ô m i n o  q u e 
cont inuam ente  desrespei ta  o 
regimento interno do condomínio, o 
que posso fazer?

3:12 PM

Como posso notificar um 
condômino, de acordo com a 
legislação vigente?

As regras que ...

2:49 PM

A Lei diz que ...

3:19 PM

De acordo com a ...

digitando...

Imagina poder ter todas estas respostas na palma de sua mão? Nossa meta é fornecer 
feedbacks o mais rápido possível, evitando assim que pequenas discordâncias se transformem 
em grandes conflitos.


