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FICHA TÉCNICA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU CONSÓRCIO DE ADVOGADOS
CREDENCIADOS
1. NOME DA SOCIEDADE OU CONSÓRCIO DE ADVOGADOS
COLTRO ADVOGADOS - KHALIL COLTRO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE
ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita na OAB/SP sob o
nº. 33002, regularmente inscrita sob o CNPJ de nº 36.066.143/0001-43, com sede à Rua
Padre Adelino, 2074, 12º andar, Tatuapé, CEP: 03303-000, na cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo.

2. CONTATO DA SOCIEDADE OU CONSÓRCIO DE ADVOGADOS
Endereço 1 (Principal): Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar, Tatuapé, CEP: 03303-000, na
cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.
Endereço 2: Rua Almirante Protógenes, 289, conjunto 122, Bairro Jardim, CEP: 09090-760,
na cidade de Santo André, no Estado de São Paulo.
Disponibilizamos também atendimentos virtuais e via whatsapp (11930306238)
Website: www.coltroadvogados.com
e-mail: rafael@coltroadvogados.com
Facebook: https://www.facebook.com/coltroadv
Instagram: https://www.instagram.com/coltroadvogados/
2. RELAÇÃO DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE OU CONSÓRCIO DE
ADVOGADOS
VEJAM NOSSO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO NO LINK ABAIXO:
https://www.youtube.com/watch?v=0WubtGCaHgI
AMANDA JULIANE DA MATA – OAB/SP 363.344
Amanda Juliane da Mata é Graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Especialização em Negociação pelo SEBRAE. Penal e Processo Penal pela Escola Paulista
de Direito. Penal Econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu da
Universidade de Coimbra (Portugal). Advogada com ampla experiência na resolução de
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litígios cíveis, societários, imobiliários e em compliance criminal. Atuante em projetos
sociais de advocacia pro bono desde 2015.
Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/9064098565010344
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/amanda-da-mata-309158b8/

BARBARA DANIEL MERIZIO – OAB/SP 424.301
Bárbara Daniel Merizio é graduada em Direito e em Relações Internacionais pela FMU.
Pós-Graduada em Gestão Financeira pela mesma instituição. Exerce a advocacia com foco
em Direito Civil, especialmente em direito do consumidor, cobranças, execuções e em
análise e elaboração de contratos. Especialista em Direito do Trabalho, possui sólida
experiência em Direito do trabalho empresarial, principalmente na área consultiva.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/barbaramerizio/

FELIPPE MENDONÇA – OAB/SP 221.626
Felippe Mendonça é advogado e professor; Doutor e Mestre pela USP; Especialista em
Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional; Membro da Comissão
de Ética na Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, e da
Comissão Permanente de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP;
Professor de cursos de pós graduação da Escola Paulista de Direito e da Universidade
Cruzeiro do Sul; Coordenador Pedagógico do canal multiplataforma Escola de Direito.
Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/9656291952061751
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felippe-mendon%C3%A7a-76193233/

GABRIEL TRINTIM PISTORE – OAB/SP 439.800
Gabriel Trintim Pistore é advogado graduado em Direito Pelas Faculdades Metropolitanas
Unidas, Pós-Graduando em Direito e Processo do Trabalho pela UNDB. Atuante em
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escritório de advocacia desde 2014, possui sólida experiência em direito do trabalho, tanto
representando reclamantes quanto reclamadas.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gabriel-t-pistore/

RAFAEL KHALIL COLTRO – OAB/SP 424.062
Rafael Khalil Coltro é advogado e professor. Mestrando em Direito pela FMU, possui
especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUC, além de formação complementar
em Fermo, na Itália. Possui sólida atuação em assessoramento a arquitetos e urbanistas, em
especial, na área de prevenção de danos, por meio da elaboração de contratos de prestação
de serviços, termos de responsabilidade e outros instrumentos jurídicos capazes de dar
segurança jurídica ao arquiteto ou arquiteta, sejam eles profissionais autônomos ou membros
de escritórios de arquitetura e urbanismo.
Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/2162336373892762
Linkedin: www.linkedin.com/in/rafael-khalil-coltro-33793b124
3. ÁREAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Contratos e gerenciamento de riscos.
Cível – litigioso e preventivo;
Trabalhista – litigioso e preventivo;
Direito Admnistrativo;
Direito Imobiliário;
Direito Digital;
Direito do Consumidor;
Direito Criminal;
Consultoria Tributária;

Oferecemos aos arquitetos, arquitetas e urbanistas, todo o assessoramento jurídico para
elaboração/revisão/reformulação de contratos de prestação de serviços, termos de
responsabilidade entre outros documentos voltados para propiciar um ambiente seguro para
que o(a) arquiteto(a) ou o escritório de arquitetura possa desempenhar suas funções da
forma mais resguardada possível; Além disso, temos profissionais especializados nas mais
diversas áreas jurídicas, prontos para resolver quaisquer demandas da esfera cível,
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trabalhista, administrativa, consumeiristas e até criminais. Temos também um time
especializado em recuperação de tributos e assessoramento tributário.

4. APRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE OU CONSÓRCIO
VEJAM NOSSO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO NO LINK ABAIXO:
https://www.youtube.com/watch?v=0WubtGCaHgI
Nosso consórcio de advogados foi formado com a principal finalidade de proporcionar um
suporte jurídico especializado aos associados do IAB.
O escritório Coltro Advogados, já bastante atuante na área empresarial geral, em especial,
no atendimento de escritórios de arquitetura e engenharia civil, ao tomar conhecimento do
processo de credenciamento de escritórios de advocacia realizado pelo IAB, resolveu
contratar reforços de peso, sempre com o intuito de fornecer aos arquitetos e arquitetas
associados, um atendimento jurídico de excelência.
Assim, após a cuidadosa preparação, nosso escritório ficou classificado em primeiro lugar
no credenciamento, graças ao alto nível acadêmico, experiência, e diversidade de nossa
equipe.
Dessa forma, nosso escritório possui um time dedicado e qualificado, comprometido com o
objetivo de garantir aos arquitetos, arquitetas e urbanistas, um assessoramento jurídico de
alta qualidade, com o principal objetivo de fornecer maior segurança para que os
associados possam se concentrar no foco de seu trabalho, sem terem que gastar seu tempo e
energia com questões jurídicas e legais.
Um diferencial que oferecemos, é o plano de assessoramento jurídico completo, onde nosso
escritório coloca nossos profissionais à disposição do associado do IAB, onde sugeriremos
a implantação de uma série de instrumentos legais preventivos, capazes de reduzir
significativamente o risco inerente à profissão, desde riscos comerciais, a riscos técnicos
decorrentes de má execução dos projetos por terceiros.
5. PROXIMIDADE COM O CAMPO AMPLIADO DA ARQUITETURA E
URBANISMO
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Como mencionado, nosso escritório conhece muito bem o dia-a-dia do profissional da área
de arquitetura e urbanismo. Conhecemos quais são os riscos inerentes à profissão, quais
são as principais dificuldades e dilemas, e quais são as demandas judiciais que porventura
podem vir a ocorrer em decorrencia do trabalho nos escritórios de arquitetura e urbanismo.
Tal conhecimento advém de experiências prévias com escritórios de arquitetura, onde
procedemos com toda a cobertura jurídica e os resultados vem sendo bastante favoráveis e
de crescimento para ambas as partes.
Além disso, tivemos o apoio de 2 arquitetas empreendedoras, com grande experiência, para
mapear todas as principais demandas que possam surgir, e assim, garantir uma prevenção
ainda mais eficaz.

