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NCNCLocalizado no centro de Brasília, nas proximidades de todos os Tribunais Superiores, o 

escritório Nóbrega Costa Advocacia é especializado em direito imobiliário, condominial e 

empresarial. Possuímos como basilar em nossa atuação o constante aperfeiçoamento de 

nossos pro�ssionais e uma análise personalizada, inovadora e profunda das causas que nos 

são con�adas.

A nossa proposta é oferecer um atendimento personalizado, seguro, e�ciente e criativo para 

que se alcance a melhor solução possível e, nesse quesito, o escritório é reconhecido por 

alterações jurisprudenciais em questões de relevância no cenário nacional.



NCAtuamos em demandas que envolvem 

contratos imobiliários, ações possessórias, 

incorporações, reparação de danos por vícios 

construtivos e demais demandas que afetem 

imóveis, bem como direitos pessoais e reais 

alusivos à tal matéria.

Em demanda patrocinada pelo escritório, foi 

reconhecida pela jurisprudência, pela primeira 

vez, a possibilidade de inversão da multa 

compensatória em virtude do atraso na entrega 

do imóvel.

Por sua atuação, o sócio Vinícius Nóbrega foi 

entrevistado pela revista Encontro, do Correio 

Braziliense, pelo próprio Correio Braziliense, 

também pelo Portal Metrópoles, para falar 

sobre o atual cenário do mercado imobiliário e 

suas principais repercussões jurídicas. Falou à 

TV Globo e ao SBT sobre a nova lei dos distratos 

e é autor de artigos que versam sobre as 

circunstâncias do mercado imobiliário e a 

respeito da constitucionalidade da lei de 

alienação �duciária.

Direito Imobiliário

A legislação condominial tem como �nalidade 

as regras para o uso coletivo de uma 

propriedade, sendo dever do condômino o 

respeito à convenção e ao regimento interno. 

Para uma boa gestão dos condomínios, torna-se 

cada vez mais imprescindível uma assessoria 

jurídica especializada.

Sob esse enfoque, oferecemos os serviços de:

Elaboração e revisão de convenção e 

regimento interno.

Assessoria consultiva e defesa do síndico e 

do conselho �scal para as questões 

atenientes ao condomínio.

Consultas e pareceres.

Ações de cobrança.

Propositura e defesa em ações judiciais.

Análise de contratos de prestação de 

serviço.

Direito Condominial

NOSSOS
SERVIÇOS



NC
Quem somos. 
Excelência e dedicação.

São mais de 7 anos construindo uma trajetória focada 

em resultados, praticamos uma advocacia artesanal. 

Não é nosso objetivo ter milhares de demandas, mas 

cuidar da forma mais primorosa possível daquela que 

nos é con�ada e, para tanto, a nossa prioridade é a 

satisfação do resultado pretendido.

Desde a sua instituição o escritório tem trilhado uma 

trajetória ética, sólida, pautada na qualidade técnica e 

na relação transparente com os seus clientes que, na 

absoluta totalidade dos casos, é conhecedor de todos 

as estratégias processuais.

Acreditamos que entender o cliente e as suas 

necessidades, com um olhar multifacetado, traz saídas 

melhores.

Buscamos a excelência em nossa atuação, cada caso é 

único e de sobeja importância, de modo que, antes da 

tomada de qualquer providência, é feito um exaustivo 

estudo com vistas à certeza de que a opção escolhida 

é a que melhor atende os anseios de nossos clientes.

Vinícius Nóbrega Costa
OAB/DF 38.453

Advogado, graduado pelo Centro Universitário de 

Brasília – UniCEUB, com ênfase em Direito Privado, 

formado em Teoria Geral do Direito Público, Teoria 

Geral do Controle de Constitucionalidade, Direito 

Processual Civil Avançado, pós-graduando em 

Processo Civil e Advocacia Empresarial e Contratos, 

todos pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – 

IDP.

 

No início de sua formação pro�ssional, atuou no 

Núcleo de Procedimentos Especiais da Presidência do 

Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, iniciou 

sua carreira na advocacia assessorando juridicamente 

e administrativamente empresa de telecomunicação, 

notadamente em litígios coletivos.

Defendeu servidores públicos e destacou-se pela 

atuação em causa que, pela primeira vez na história do 

Distrito Federal, concedeu licença maternidade à mãe 

adotante por igual período concedido à servidora que 

é mãe biológica. Tal decisão gerou repercussão 

midiática nacional, tendo sido destaque nos mais 

importantes meios de comunicação e tem sido 

adotada como precedente nos julgados recentes.

Fluente em inglês.NCNC
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