
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços de cobrança e de Assessoria Jurídica 
são indispensáveis para o bom andamento de uma 
administração eficiente e séria para seu 
condomínio. Essa parceria viabiliza a resolução das 
tarefas difíceis, pois as tomadas de decisões 
devem sempre serem pautadas de maneira 
profissional e impessoal, o que evita conflitos de 
interesses com os moradores   e   traz   maior   
transparência   e   credibilidade   aos seus gestores.
  

Nosso escritório possui duas frentes de trabalho: a de Cobrança 
Extrajudicial e Judicial e a da Assessoria Jurídica, com profissionais 
capacitados para realizar um assessoramento especializado 
completo para seu Condomínio. 

COBRANÇA CONDOMINIAL 

*EXTRAJUDICIAL - Especializada na área de cobrança de taxas condominiais, a Advocacia Lazzarin conta com 
profissionais qualificados e utiliza técnicas aprimoradas em recuperação de crédito, com as mais sofisticadas 
plataformas de serviços disponíveis no mercado. Além de ter a disposição do cliente, profissionais que prestam 
assessoria permanente nestas questões, tanto no âmbito Extrajudicial, como no âmbito Judicial, sem onerar nenhum 
custo fixo para o condomínio. 

*JUDICIAL – Advocacia Lazzarin atua com profissionais especializados na recuperação de créditos devidos por 
inadimplentes de condomínios, utilizando-se de medidas judiciais pertinentes para garantir o direito de nossos 
clientes em cobrar seus devedores, com segurança jurídica e foco em obter sucesso no recebimento. 

SERVIÇOS DA COBRANÇA: Ligações Periódicas; Notificações extrajudiciais (correio, correio eletrônico, entrega da 
notificação diretamente no Condomínio, ou via cartório); Envio de e-mail; Contato via WhatsApp; Contato via redes 
sociais; Plantão de Negociações no Condomínio; Atualização cadastral para localização de Devedores; e flexibilidade 
no desenvolvimento de estratégias que se adequem às necessidades e características dos nossos clientes.

ASSESSORIA JURÍDICA CONDOMINIAL 

Disponibilizamos de uma frente de trabalho composta por Advogados Especializados no ramo do Direito Civil, Direito 
Imobiliário e Direito do Consumidor que são os principais ramos do Direito que abarcam as questões legais aplicadas 
aos Condomínios, além de parcerias sempre que necessário com outros especialistas para demandas específicas, 
garantindo aos nossos clientes  uma  ampla  cobertura  jurídica em todos os ramos do Direito, com atuação de 
Advogados de forma Preventiva ou Contenciosa pelo método Extrajudicial e/ou Judicial com qualidade. 

*SERVIÇOS  DA ASSESSORIA JURÍDICA: Ações e Defesas Judiciais pertinentes à área condominial; Elaboração e 
Atualizações de Convenção Condominial e Regimento Interno; Convocações e Atas na forma da Lei; Elaboração de 
advertências e multas ao Condômino infrator; Pareceres Técnicos e Jurídicos; Notificações em Geral; Assessoria 
Integral sobre a Legislação Condominial; Presença em Assembleias Gerais e Reuniões com Gestores; Assessoria 
Jurídica  Mensal e Assessoramento em expedientes Cartoriais (Notificações e Registros). 

www.advocacialazzarin.com – Contato: (11) 9 7073-8838 – contato@advocacialazzarin.com 


