
S O L U Ç Õ E S  J U R Í D I C A S  D E  E X C E L Ê N C I A



PALAZZI E FRANCESCHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, fundado em 1995, é um
escritório de advocacia de excelência desde sua fundação. Advogados com formações e
especializações específicas participam da sociedade, contribuindo com o
desenvolvimento e crescimento das múltiplas áreas do direito, que hoje compõem o perfil
do escritório, dentro de rígidos padrões de qualidade e profissionalismo.

A sociedade investe constantemente em seus profissionais, atualizando os
conhecimentos e informações nas melhores e mais conceituadas instituições de
especialização e ensino, estando preparado para atuar nas mais complexas e sofisticadas
áreas de especializações do direito, além das tradicionais áreas, tais como: Direito
Societário, Comercial, Financeiro, Bancário, Securitário, Mercado de Capitais,
Compliance, E-Commerce, Franchising, Imobiliário, Regulatório, Civil, Tributário e
Trabalhista.

PALAZZI e
FRANCESCHINI
ADVOGADOS é ágil e
inovador no
desenvolvimento de
soluções que
viabilizam o alcance
de seus objetivos e a
resolução de seus
desafios.

APRESENTAÇÃO

O escritório cresce em função da qualidade do serviço prestado, contando atualmente
com atendimento e atuação em todo o território nacional, o que proporciona uma maior
cobertura de atendimento a seus clientes. 



Desenvolve trabalhos de primeira linha, maximizando sua eficiência,
demonstradas nos importantes projetos e grandes operações de que
participa nas mais diversificadas áreas da atividade empresarial,
sempre buscando a plena satisfação de seus clientes.

Palazzi e Franceschini tem especial orgulho de seu relacionamento
pessoal com os clientes. A filosofia para esse relacionamento de
sucesso é baseada num quadrinômio simples: ética,
comprometimento, qualidade e resultado. 

A estrutura é institucionalizada, democrática e participativa,
estimulando o trabalho de equipe e cultivando o espírito e os
propósitos que inspiraram seus fundadores. Palazzi e Franceschini é
ágil e inovador no desenvolvimento de soluções que viabilizam o
alcance de seus objetivos e a solução de seus desafios.

MISSÃO
Oferecer aos nossos clientes, parceiros e amigos,
soluções jurídicas com presteza e excelência,
defendendo seus interesses pessoais e
econômicos, com um assessoramento
transparente apoiados em profissionais éticos,
dedicados e qualificados.

VISÃO
Ser um escritório referencial em serviços jurídicos,
preventivo e consultivo, tanto na esfera judicial ou

extrajudicial, sempre oferecendo qualidade nos
serviços jurídicos com transparência e ética.

Valorizamos a integridade em todos os aspectos
do nosso trabalho e da nossa vida e nos
dedicamos a manter os mais altos padrões morais
em nossas decisões, ações e comunicações,
sempre embasados em princípios de ética,
honestidade, profissionalismo, entusiasmo,
simplicidade, agilidade e espírito de equipe.

VALORES
PALAZZI E FRANCESCHINI oferece a seus clientes

SOLUÇÕES JURÍDICAS de EXCELÊNCIA, por
intermédio de uma equipe de profissionais capacitada e

especializada, alinhada a uma moderna estrutura de
gestão e atendimento. 



SOLUÇÕES JURÍDICAS

CONTENCIOSO CÍVEL 

COMPLIANCE E REGULATÓRIO

DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO COMERCIAL

DIREITO SOCIETÁRIO 

SOCIEDADES ANÔNIMAS

DIREITO CONTRATUAL

DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS

PROPRIEDADE INTELECTUAL, MARCAS E PATENTES

E-COMMERCE E FRANCHISING

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

DIREITO BANCÁRIO

DIREITO IMOBILIÁRIO

DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO

DIREITO DO TRABALHO 

DIREITO TRIBUTÁRIO

DIREITO DO TERCEIRO SETOR

SEGUROS E RESSEGUROS

PALAZZI e FRANCESCHINI ADVOGADOS é uma banca full-service, com soluções jurídicas de
excelência para atender em todos os segmentos.

DIREITO DIGITAL



"ÉTICA, COMPROMETIMENTO,
TECNOLOGIA E RESULTADO.

 



Sócio  fundador ,  formado em Dire i to  pela  Pont i f íc ia
Univers idade  Catól ica  de  São  Paulo  PUC/SP.  Pós-Graduado em
Direi to  Empresar ia l  e  Mestre  em Dire i to  Comercia l  pela
PUC/SP.  Foi  Professor  de  Dire i to  na  Pont i f íc ia  Univers idade
Catól ica  de  São  Paulo  -  PUC/SP.  Atua  com larga  exper iência ,
tanto  na  área  consult iva  como contenciosa ,  sendo responsável
pela  área  Comercia l  e  Contratual  do  escr i tór io ,  atuando a inda
em questões  l igadas  ao  contencioso  Cível .  Part ic ipa
at ivamente  da  d i retor ia  jur íd ica  e  execut iva  de  d iversas
inst i tuições  e  associações ,  a lém de  ser  membro da  Comissão
Permanente  das  Sociedades  de  Advogados  da  OAB/SP.

EUGENIO PALAZZI

Formado em Dire i to  pela  Univers idade  Paul ista ,  com
part ic ipação  em diversos  cursos  de  aperfe içoamento  e
atual ização.  Atua  com maior  ênfase  nas  áreas  do  Dire i to  Civ i l
e  Dire i to  do  Trabalho,  de  forma prevent iva ,  consult iva  e
contenciosa .  Desde  Julho/2011 é  conselheiro  e le i to  de
importante  e  t radic ional  Associação  de  prát ica  socia l ,  cul tural
e  desport iva  de  São  Paulo/SP.  

O escritório conta com grande equipe de profissionais entre sócios, advogados associados, assistentes jurídicos, estagiários, assistentes
administrativos, além de uma grande rede credenciada de correspondentes em todo território nacional.

GUILHERME FRANCESCHINI
eugenio@palazzi.com.br franceschini@palazzi.com.br 

Formada em Dire i to  pela  Faculdades  Integras  Campos  Sal les ,
pós-graduada  em Processo  Civ i l ,  Cr iminal  e  Tr ibutár io  pela
Ponti f íc ia  Univers idade  Catól ica  de  Minas  Gerais  –  PUC/MG.
especia l ização  em Dire i to  Digi ta l  pela  Faculdade
Metropol i tana  Unida  –  FMU.  Atua  com exper iência ,  de  forma
consult iva  e  contenciosa ,  no  Dire i to  Civ i l ,  Dire i to  de  Famíl ia
e  Sucessões ,  Dire i to  Tr ibutár io  e  Dire i to  Digi ta l .

BARBARA APARECIDA DE JESUS
barbara@palazzi.com.br 

Formada em Dire i to  pela  Faculdade  Metropol i tana  Unida  –
FMU e  com especia l ização  em Dire i to  Bancár io  pela  Fundação
Getúl io  Vargas  –  FGV,   com atuação de  13  anos  no
Departamento  Jur íd ico  do  Serviço  Socia l  da  Indústr ia  –  SESI  e
Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Industr ia l  –  SENAI,  sendo
responsável  pela  área  t r ibutár ia ,  a lém de  atuação  nos
processos  de  l ic i tações ,  e laborando e  revisando Edita is  e
minutas  de  contratos  e  a inda  prestando consultor ia  jur íd ica
em diversos  assuntos  jur íd icos .  Atuou,  a inda,  por  mais  de  8
anos  em Inst i tuições  F inanceiras ,  como Gerente  Corporate  e
Internacional  da  f i l ia l  do  Banco Boavista  em São Paulo  e
ainda  como Compliance  Off icer  da  empresa  de  Asset
Management  do  Grupo CCF no Bras i l .   

ALEXANDRA ROLIM SAHAGOFF
alexandra@palazzi.com.br 

SÓCIOS
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Formado em Dire i to  pela  Faculdade  de  Dire i to  da
Univers idade  Mackenzie  e  pós-graduado em Processo
Administrat ivo  e  Judic ia l  Tr ibutár io  pelo  Inst i tuto  dos
Advogados  de  São  Paulo;  Especia l izado em Dire i to  Processual
Civ i l  pelo  Inst i tuto  dos  Advogados  de  São  Paulo .  Atuou 25
anos  no  Departamento  Jur íd ico  do  Serviço  Socia l  da  Indústr ia
– SESI  e  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Industr ia l  –
SENAI,  na  área  c ível  e  t r ibutár ia .   Atuou,  a inda,  por  3  anos
como advogado da  empresa  Agroceres  Comércio  e  Indústr ia
Ltda. ,  por  t rês  anos  também  como advogado no  S indicato  da
Indústr ia  do  Açúcar  e  da  Fabr icação  do  Álcool  no  Estado de
São Paulo .

Formada em Dire i to  na  Pont i f íc ia  Univers idade  Catól ica  de
Campinas  -  SP  (PUCCAMP).  Discente  no  curso  de  Mestrado em
Direi to  Pol í t ico  e  Econômico  na  Univers idade  Presbiter iana
Mackenzie .  Especia l ização  em Dire i to  Processual  Civ i l  na
Ponti f íc ia  Univers idade  Catól ica  de  São  Paulo,  2001/2002.
Formação em Comércio  Exter ior ,  Escola  Aduaneiras ,  2002.

JULIANA CARRILLO VIEIRA
juliana@palazzi.com.br 

MARCELO CAMARGO PIRES
marcelo@palazzi.com.br 

Formada em Dire i to  pela  Univers idade  Paul ista  e  pós-
graduada  em Processo  Civ i l  pela  Pont i f íc ia  Univers idade  de
São Paulo  (PUC-SP) .  Atuou por  5  anos  como advogada  da
empresa  Bal l  Serv ice  Serviços  e  Segurança  Ltda  e  por  dois
anos  também como advogada  da  empresa  Rede  MS Assessor ia
Financeira  Ltda.

HELENA REGINA SOARES
helena@palazzi.com.br 

Formada em Dire i to  pela  Univers idade  Mogi  das  Cruzes ,  com
part ic ipação  em diversos  cursos  de  aperfe içoamento  e
atual ização.  Atua  com exper iência  ênfase  nas  áreas  do  Dire i to
Civi l  e  Dire i to  do  Trabalho,  de  forma prevent iva ,  consult iva  e
contenciosa .

LUCIMAR RIBEIRO BARBOSA
lucimar@palazzi.com.br 
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PALAZZI@PALAZZI.COM.BR

SÃO PAULO | SP 
RUA LIBERO BADARÓ, 293 |  CJ 26
CENTRO | CEP 01009-000
TELEFONE: +55 (11) 3113-5100

SIGA @PALAZZIADV NAS REDES SOCIAIS:

WWW.PALAZZI.COM.BR

https://www.facebook.com/Palazziadv
https://www.linkedin.com/company/palazziadv
https://www.instagram.com/palazziadv/
mailto:palazzi@palazzi.com.br

