
 

RESUMO: 

 

Edson Segura Battilani 

 

Formado em direito, em 2000, pela Universidade Paranaense, inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil, seção do Paraná, sob o nº. 31.306. Participou de cursos na área 

cível, processual, empresarial e ambiental, atuando nestas áreas. Realiza pareceres 

técnicos, acompanhamento de processos, elaboração de peças e recursos.  

Email para contato: edson@brzezinski.com.br 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Edson Segura Battilani – advogado – OAB/PR 31.306 

  

Formação 

 
1996–2000 - Universidade Paranaense – Campus Umuarama, PR 

 Bacharelado em Direito 

2001-2002 - Universidade Estadual de Londrina / Universidade Estadual do 

Paraná – Campus Campo Mourão, PR 

 Pós Graduação em direito civil e processo civil 

2007-2008 - Universidade Estadual do Paraná – Campus Campo Mourão. 

 Pós Graduação em direito ambiental e políticas agrárias 

2010-2010 - Universidade Estadual do Paraná – Campus Campo Mourão 

 

Cursos Jurídicos 

 

 Outubro/1996 - X Ciclo de Estudos Jurídicos do Noroeste do Paraná, 

Universidade Paranaense, Campus Umuarama, PR 

 Novembro/1997 - XI Ciclo de Estudos Jurídicos do Noroeste do Paraná, 

Universidade Paranaense, Campus Umuarama, PR 

 Outubro/1998 - XII Ciclo de Estudos Jurídicos do Noroeste do Paraná, 

Universidade Paranaense, Campus Umuarama, PR 

 Maio/1999 - 2ª Semana de Debates Jurídicos da Escola da Magistratura 

do Paraná, Escola da Magistratura, Umuarama, PR 

 Outubro/1999 – Condição Humana, Reflexões sobre Direitos Humanos, 

Universidade Paranaense, Campus Umuarama, PR 

 Outubro/2000 – Auditor Interno da Qualidade, (ISO 9002), Conrado 

Quality System, Campo Mourão, PR 

 Março/2002 – Escola de Gestão Política, Associação das Câmaras 

Municipais da Micro Região Doze (ACAMDOZE), Campo Mourão, PR 



 

 

 

 

 Abril/2002 – Oratória e Técnica Verbal para Advogados, Universidade do 

Paraná (UNESPAR), Campo Mourão, PR 

 Maio/2004- III Semana de Estudos Jurídicos 

GIES Grupo Integrado de Ensino Superior, Campus Campo Mourão, PR 

 Novembro/2005- Seminário Empretec – Sebrae - Ministério das Relações 

Exteriores - Organização das Nações Unidas – ONU, Campo Mourão, 

PR 

 

Experiência  

Profissional 

1998–1999 – Vara de Família, Menores e Anexos, Comarca de 

Umuarama, PR 

 Estagiário de direito 

 Atividades desenvolvidas: contato direto com a MM. Juíza titular da Vara, 

acompanhando audiências e na confecção de despachos e sentenças. 

2000 - Banco do Brasil, Núcleo Jurídico, agência Campo Mourão, PR 

 Estagiário de direito 

 Atividades desenvolvidas: contato direto com advogado responsável pela 

representação de 23 (vinte e três) agências bancárias em litígios cíveis e 

trabalhistas, tanto no pólo ativo quanto passivo, confeccionando petições 

e pareceres. 

2000 – Irineu Brzezinski Advogados Associados, Campo Mourão, PR 

 Estagiário de direito. 

 Atividades desenvolvidas: contato direto com os demais profissionais da 

sociedade, com atuação nas diversas áreas do direito, acompanhando 

processos cíveis, criminais e trabalhistas e confeccionando petições. 

2001 – Irineu Brzezinski Advogados Associados, Campo Mourão, PR 

 Bacharel em direito 

 Atividades desenvolvidas: contato direto com os demais profissionais da 

sociedade, com atuação nas diversas áreas do direito, acompanhando 

processos cíveis, criminais e trabalhistas, confeccionando petições e 

realizando audiências. Atuação em processos relativos ao Contencioso 

Trabalhista do Unibanco S/A, recuperação de créditos do Banco 

Santander do Brasil S/A e HSBC S/A, além de execuções do sistema 

financeiro da habitação pela Caixa Econômica Federal. 

2001-2003 – Advocacia Battilani e Clomecken, Campo Mourão, PR 

 Advogado 

 Atividades desenvolvidas: Atuou como advogado em escritório próprio, 

prestando assessoria e consultoria jurídica nas diversas áreas do direito, 

em diversos processos cíveis, criminais e trabalhistas, junto à Justiça 

Federal, Estadual, do Trabalho e Eleitoral, além de atuação em 

procedimentos extrajudiciais. 

2002-2004 – Prefeitura Municipal de Campo Mourão 



 

 

 

 

 Advogado terceirizado 

 Atividades desenvolvidas: Atuação em processos relativos à apuração de 

atos infracionais regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 

trâmite pela Vara de Família, Infância e Juventude da Comarca de 

Campo Mourão. (Convênio com o Serviço de Atendimento Social – SAS 

da Secretaria de Ação Social do Município de Campo Mourão) 

 

Atividade Atual 

 
Exerce a função de advogado no escritório Brzezinski e Advogados, 

desde 2003, de forma autônoma e sem vínculo empregatício, prestando 

assessoria e consultoria jurídica nas diversas áreas do direito, e em 

especial como responsável direito pelos ramos do direito civil, bancário, 

ambiental e agrário; 

 

 

 

 

BREVE APRESENTAÇÃO 
 

 

   Os advogados e consultores que integram o 

escritório BRZEZINSKI E ADVOGADOS têm por objetivo prestar 

atendimento jurídico aos clientes, assessorando-os de forma plena, 

alertando-os para possíveis problemas e zelando para que sempre obtenham 

os melhores resultados para suas questões, em qualquer das áreas do 

direito. 

 

    Para melhor atender nossos clientes, há vários 

anos investimos na modernização de nossas instalações, na expansão de 

nosso atendimento, através de parcerias e associações e, principalmente na 

formação dos profissionais que integram a nossa equipe. Desse modo, hoje 

BRZEZINSKI E ADVOGADOS está apto a prestar serviços em quase 

todos os Estados brasileiros, bem como em diversas áreas do direito. 

 

    Na prestação de serviços de assessoria e 

consultoria jurídica dispensamos tratamento individualizado, considerando 

as características e peculiaridades de cada cliente, seja pessoa jurídica ou 

física. Este tratamento individualizado é a nossa diferença, a nossa marca, 

responsável pelo crescimento ao longo dos últimos anos. 

     

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

 Direito Administrativo   Direito Empresarial 



 

 

 

 

 Direito Agrário     Direito de Família 

 Direito Ambiental    Direito Penal 

 Direito Civil     Direito Previdenciário 

 Direito Eleitoral    Direito do Trabalho 

 Direito Tributário 

 

Consultoria e assessoria jurídica (preventiva). Todas as intervenções 

extrajudiciais ou judiciais que se apresentarem recomendáveis em todos 

os graus de jurisdição. 

 

ALGUNS CLIENTES QUE AUTORIZAM DIVULGAÇÃO 

 

AVM – Associação da Vila Militar, Banco 

Bamerindus do Brasil, em liquidação extrajudicial, Clínica de Raios-X 

Dr. Marcos Antonio Corpa, HSBC Bank Brasil S.A, Prefeitura 

Municipal de Peabiru, Paraná Supermercados, Trans Show Ltda (Circo 

Beto Carreiro), Versátil Engenharia. 

 

NOSSOS PROFISSIONAIS 

 

Douglas Renato de Brzezinski – advogado , 

pós-graduado em Direito Contemporâneo (IBEG – Instituto Brasileiro de 

Ensino Jurídico) e Direito do Estado com ênfase em direito tributário e 

direito administrativo (UEL – Universidade Estadual de Londrina). 

Francisco Irineu Brzezinski – advogado; Promotor de Justiça 

aposentado, Mestre em Direito Processual e da Cidadania (UNIPAR – 

Umuarama). Edson Segura Battilani – advogado; pós-graduado em 

Processo Civil (UEL – Universidade Estadual de Londrina) e pós-

graduando em Direito Ambiental e Políticas Agrárias (FECILCAM – 

Campo Mourão). Alberto Barradas Marques Filho – Advogado; Neuza 

Vieira dos Anjos – auxiliar administrativa.  

 

Por acreditar que cada um de nossos clientes 

merece atendimento personalizado é que BRZEZINSKI E 

ADVOGADOS conta com uma equipe de advogados sempre atualizados 

nas diversas áreas em que atuam dispostos a buscar as soluções mais 

adequadas e eficazes para as inúmeras questões apresentadas. 

 

Em suma, essa é nossa apresentação.  


