A Barbero Advogados
Somos um escritório de Advocacia full service com enfoque empresarial que conecta múltiplos
agentes para transformar e desenvolver soluções jurídicas inovadoras e eficazes. Atuamos em
várias áreas do Direito, oferecendo um serviço diversificado, prático e inteligente, alocando os
melhores recursos para atender as mais diversas demandas. Orientamos nossos clientes e o merca
do através de pareceres e publicações periódicas.
Nesse contexto de excelência, atuamos de modo preventivo, consultivo e contencioso estratégi
co, impulsionamos negócios e fomentamos mudanças, criando impactos positivos. Como um
parceiro relevante, entendemos e nos envolvemos profundamente nos negócios de nossos clien
tes de maneira coordenada, integrada e customizada.
Mantemos correspondentes em todo o Brasil e integramos uma rede internacional de escritórios
parceiros nos ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, ITÁLIA, PORTUGAL e CHINA, o que nos possibilita con
duzir operações cross-border.
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Direito Imobiliário
A importância de ser bem assessorado no ramo imobiliário é intrinsicamente ligada aos diversos
tipos de operações existentes e realizados neste ramo. Por isso possuímos atendimento
especializado para Family Offices, Condomínios, Construtoras, Incorporadas e Administradoras
condominiais.
A Barbero se destaca pelo oferecimento de decisões inovadoras, céleres e seguras, isso tudo,
reconhecendo que em que pese suas atividades sejam de meio e não de fim, cabe a ela agir com
diligência e cautela, trabalhando diretamente com seus clientes, de modo a gerar a sinergia
necessária para resolução dos problemas, independentemente do seu nível de complexidade.
Para tanto, além de possuir uma estrutura completa que proporciona conforto e maior rendimento
aos seus colaboradores e clientes, a Barbero se demonstra apta a assessorar todos os tipos de
demandas relacionadas a imóveis, sejam eles urbanos ou rurais, possuindo para tanto, a expertise
necessária para prestar assessoria jurídica na:
• Assessoria em redução de inadimplência por meio de cobranças judiciais e
extrajudiciais.
• Aquisição ou transferência de ativos imobiliários;
• Organização societária e jurídica de empreendimentos imobiliários residenciais e não
residenciais, como incorporações, condomínios e loteamentos;
• Realização de operações envolvendo os diversos tipos de imóveis, sejam eles
residenciais, não residenciais, urbanos ou rurais, como contratos de compra e venda,
usufruto, arrendamento, permutas e dação em pagamento;
• Aquisição e alienação de grandes empreendimentos como centros logísticos,
shopping centers, hospitais etc.;
• Elaboração de contratos, built-to-suit e outros contratos de locação;
• Contencioso e arbitragem envolvendo disputas imobiliárias;
• Constituição e execução de garantias imobiliárias, como hipotecas e alienação
fiduciária;
• Redação de regimentos internos, convenções de condomínio, memoriais de
incorporação e estatutos de associação; e
• Prestação de consultoria e elaboração de pareceres sobre questões atinentes ao
setor imobiliário.
Um escritório full service que possui como maior diferencial a interação entre as áreas para
obtenção de soluções inovadoras, sustentáveis e transformadoras para os seus clientes.

Escaneie o QR-Code e
acesse esse conteúdo
em nosso site.
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