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Quem somos 
Advocacia condominial e empresarial.  

Em Português e Inglês, a 

empresa atua na: (1) proteção 

do condomínio em todos 

seus aspectos, incluindo 

cobrança de quotas, 

assistência em assembleias, 

revisão de contratos em 

geral, elaboração de 

convenções e regulamentos 

etc.; (2) proteção do 

adquirente de imóveis em 

relação à construtora; (3) 

proteção de moradores e 

titulares de direitos reais 

em relação a distúrbios de 

vizinhança; e (4) assessoria 

empresarial, especialmente 

shopping centers, hotéis e 

imobiliárias, englobando 

direito autoral, societário, 

contratos internacionais, 

tributário e trabalhista. 

Treinamentos e palestras 
Capacitação na área condominial e empresarial . 

Oferecemos cursos periodicamente em nossa sede, além de 

oferecermos treinamentos mediante solicitação ou montados 

especialmente após diagnóstico das necessidades do cliente. 

Assim como as áreas de atuação da assessoria jurídica, o foco 

dos treinamentos é para relações condominiais, locatícias, 

negociação em geral, contratos, shopping centers, 

empreendimentos hoteleiros e imobiliários. 
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O titular do escritório é 

advogado com 10 anos de 

experiência. 

É autor do livro 

“Condomínios - Direitos & 

Deveres”. Pós-graduado 

em Direito Civil e 

Empresarial pela 

Universidade Veiga de 

Almeida. MBA em Gestão 

Empresarial pela Fundação 

Getulio Vargas. 

Especialista em Negociação 

pela Harvard Law School. 

Professor convidado da 

Escola Superior de 

Advocacia da OAB/RJ, 

SECOVIRio, ABADI, 

ABAMI e Universidade 

Cândido Mendes. Atuou 

como Consultor Jurídico da 

Comissão de Direito 

Imobiliário da OAB/RJ.  

O livro “Condomínios – Direitos & 

Deveres” foi escrito por André Luiz Junqueira, 

advogado titular do escritório.  
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Instalações 
Com sede estrategicamente 

selecionada à Rua Visconde 

de Inhaúma 134, 20º andar, 

Centro do Rio, próximo à 

Av. Rio Branco, ao metrô 

(Uruguaiana) e, em breve, 

ao VLT. O escritório possui 

instalações modernas, 

confortáveis e seguras. Com 

salas para trabalho da 

equipe, atendimento 

jurídico, reuniões e, até, 

salas de aula com 

capacidade para até 23 

pessoas. Além de lounge, 

rede Wi-Fi liberada, 

possuímos instalações 

adaptadas para 

acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades 

especiais. O atendimento 

pessoal é sempre feito 

mediante agendamento 

prévio, garantindo, assim, a 

sua qualidade. 
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