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O Escritório

Profissionais

Serviços 
prestados

Áreas de atuação
O Escritório Peixoto foi fundado em 1984, pelo Dr. José Antonio Peixoto. Em 2002, tornou-se Peixoto 

Advogados Associados. Hoje, como Peixoto Advogados, o escritório modernizou-se e tornou-se 

ainda mais atuante, com raízes no comprometimento e na paixão por advogar. Sejam bem-vindos a 

essa nova fase! 

A Peixoto Advogados cresceu ao desenvolver uma área especializada no atendimento das questões 

trabalhistas e tributárias, mas conta com uma cultura própria que prima pelo atendimento de 

excelência, com a integração dos sócios e desenvolvimento da equipe. 

Os valores que regem nosso trabalho continuam sendo humanidade, solidariedade, ética, excelência, 

empatia e valorização das pessoas.  

Assim é a Peixoto Advogados. Um Escritório comprometido, em constante crescimento, que trabalha 

para ajudar os clientes a atingir seus objetivos e transformar realidades. 

Por meio do Direito, queremos ajudar no desenvolvimento do país.  

José Antonio Peixoto 

OAB/SP 74.247 – peixoto@peixoto.adv.br

Ricardo Marcelo Peixoto Camargo 

OAB/SP 150.029 – ricardo@peixoto.adv.br

Isabela Chiarini Peixoto 

OAB/SP 322.432 – isabela@peixoto.adv.br

Em constante desenvolvimento de novas 

competências, prestamos atendimento 

jurídico a dezenas de empresas e clientes 

de todos os portes no estado de São Paulo 

e no Brasil, sendo referência na região.

• Empresarial

Constituição, estruturação de sociedades, reorganização societária, transferência de ativos, fusões, 

incorporações e cisões, entre outros.

Assessoria de contratos sociais, estatutos sociais, regulamentos, regimentos internos e demais 

documentos societários de rotina, além de assessoria consultiva em assuntos societários em geral.

• Cível

Atuação em todas as ramificações do direito civil para pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras, especialmente nas ações de execuções de títulos de crédito, sustação de protestos, 

anulação cambial, embargos à execução e de terceiros e responsabilidade civil .

• Tributário e criminal tributário

Assessoria tributária em auditorias fiscais, investigações e acompanhamento de todos os tipos de 

processos e recursos administrativos. Auxílio em planejamentos tributários, principalmente societários.

• Trabalhista e sindical

Consultoria trabalhista relacionada ao dia a dia das empresas ou a negociações com sindicatos 

e Ministério do Trabalho, focando em estratégias para evitar processos litigiosos.

Como diferencial, realizamos um processo de auditoria trabalhista nas empresas com análise de 

documentação e entendimento da rotina para verificar conformidade com normas e direitos do 

trabalho e recomendar ações para regularização e crescimento empresarial.

• Famílias e sucessões

Acompanhamento em processos de separações e divórcios, condução de partilhas e assessoramento 

em inventários, arrolamentos e testamentos.

• Imobiliário

Assessoria jurídica para análise de riscos e oportunidades em novos negócios, apresentando solução 

efetiva de acordo com o ordenamento jurídico.

Também atuamos na implantação de empreendimentos imobiliários, locações, arrendamento, 

regularização de imóveis rurais e urbanos e outras operações.

• Contratual

Elaboração de minutas, desde as tratativas iniciais até negociações e questões litigiosas 

envolvendo contratos.


