
 

 

 Tatiana Souza 
SÃO PAULO 

LEGAL MANAGER AND COMPLIANCE OFFICER 

    tatiana.souza@colliers.comr

FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 

 

Graduação Direito 

 

Pós-Graduação em 

Direito Civil 

 

Pós-Graduação em 

Direito Contratual 

 

CERTIFICAÇÕES 

E AFILIAÇÕES 

ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO 

BRASIL –  

SÃO PAULO –  

N.º 177532 

 

CONTATO 

PABX: +55 11 3223-0000 

DIR:    +55 11 3323-0016 

MOB:    +55 11 997598422 

 

Colliers International 

Av. Das Nações Unidas 

14.171 – Marble Tower 

8° andar – cj 803 

São Paulo 

Brazil  

 

www.colliers.com 

 

 
 
ÁREA DE EXPERIÊNCIA 

 

Mais de 20 anos de atuação na área 

contratual, bem como, no mercado  

imobiliário. 
 
 
REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

Na Colliers desde janeiro de 2012 presta 
assessoria a todos os departamentos 
internos, seja nas áreas de negócios, bem 
como, às áreas de suporte, participado 
ativamente em operações de venda de 
ativos, aquisições de imóveis, operações 
estruturadas; assessoria e participação em 
auditorias legais, com atuação em Contratos 
Imobiliários e outros, gerenciamento de 
estruturação societária da empresa, 
gerenciamento e definição de estratégia com 
escritórios de advocacia terceirizados.  
 
Com sólida experiência profissional atuando 
na área contratual há mais de 20 (vinte) 
anos, trabalhando em multinacionais e 
escritório de advocacia, na área Cível, 
Imobiliária e Contratual. Com atuação 
nacional, em todas as unidades de negócios 
das empresas; vivenciando diversas 
negociações contratuais, bem como, no 
mercado imobiliário em geral.  
 
 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 

 Jones Lang LaSalle S/A  
Jurídico & Compliance 

 
 Panamericano Arrendamento 

Mercantil S/A – Grupo Silvio 
Santos   
Auditoria 

 
 Pedraza Maximiano Kawasaki 

Assolini Advogados Associados  
Advocacia 

 
 BankBoston  

Real Estate – Facilities 
Management 

 CLIENTES E PROJETOS DE DESTAQUE 

 DENGO - Assessoria em regularização 

notarial imobiliária em processo de due 

diligence para aquisição de unidade 

imobiliária. 

 COGNITA - Assessoria em regularização 

notarial imobiliária em processo de due 

diligence para aquisição de unidade 

imobiliária  

 PROCTER & GAMBLE – Assessoria em 

regularização notarial imobiliária de suas 

propriedades visando à consolidação da 

propriedade imobiliária em nome das 

empresas do grupo e/ou coligadas  

 REDE ENERGIA S/A. – Assessoria em 

regularização notarial imobiliária de 

propriedades – Região Centro Oeste e 

Nordeste, visando à consolidação da 

propriedade imobiliária em nome das 

empresas do grupo e/ou coligadas. 

 BANCO BRADESCO S/A.- Representação 

de locatários para agências no Brasil e 

aquisição imobiliária em Pernambuco e São 

Paulo, para abertura de agências bancárias 

realização de due dilligence e emissão de 

parecer jurídico de viabilidade de aquisição 

de propriedade. 

 


