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Resumo
Em 2020, obtive o grau de Bacharel em Direito pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Sou advogado regularmente inscrito nos
quadros da Seccional de São Paulo da OAB desde março de 2020
(OAB/SP nº 445.150). Sou também associado ao Instituto Brasileiro
de Ciências Criminais (IBCCRIM).
Em minha breve carreira, venho militando na área do Direito Penal,
em mais de duas dezenas de casos, mormente na defesa criminal
de implicados por infração penal. Tive a oportunidade de participar
diretamente de Ações Penais e casos de notável complexidade e
de grande repercussão, envolvendo, por exemplo, megaoperações
da Polícia Federal. Possuo domínio na interposição de recursos
aos Tribunais Superiores e conto com vasta prática na produção de
habeas corpus.
Além da atuação como criminalista, também tive a chance de
paralelamente atuar em algumas demandas na área contenciosa,
em matéria cível. Tenho experiência profissional em ações de
cobrança, demandas de obrigação de fazer, consumeristas, ações
declaratórias, perdas e danos etc. A experiência profissional
também se estende para a esfera consultiva, tendo já elaborado
pareceres jurídicos no âmbito de estudo de legislação e de
análise de contratos. Não menos importante, tenho experiência
com a feitura de notificações extrajudiciais e com a elaboração
de contratos empresariais, como os de compra e venda e de
confidencialidade (NDA).
Principais atributos: busco constantemente o crescimento
profissional; gosto de desafios e de trabalhar com novas áreas
do saber, dentro ou fora do mundo jurídico; tenho aptidão para
aprender coisas novas, consigo rapidamente absorver conhecimento
e me adaptar ao tipo de trabalho que é exigido; sou diligente,
aplicado e muito bem organizado; tenho boa capacidade de escrita
- consigo articular com facilidade as ideias, de modo coerente,
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argumentando com sucesso, dentro de um texto, as mais diferentes
teses; e inglês avançado.

Experiência
Lacerda Advogados
Advogado

novembro de 2019 - Present (2 anos 7 meses)
São Paulo, Brasil
Advogado criminalista. A experiência profissional consiste, basicamente, no
acompanhamento a Inquéritos Policiais, na elaboração de peças diversas no
processo penal, com a prestação de defesa técnica, desde o primeiro grau
de jurisdição até os Tribunais, e na atuação em sede de Execução Penal,
além da realização de estudos jurídicos em matéria penal e da produção
de pareceres. Ainda, o trabalho compreende o desempenho de diligências
diversas em Distritos Policiais, Centros de Detenção, Varas Criminais etc.

Ministério Público do Estado de São Paulo
Estagiário
março de 2017 - maio de 2018 (1 ano 3 meses)
São Paulo, São Paulo, Brasil

Estágio realizado na 05ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, perante
o 93º Promotor de Justiça, sendo as principais atribuições, dentre várias:
(a) feitura de peças em fase de Inquérito Policial, sobretudo denúncias; (b)
elaboração de manifestações e peças no processo penal, como memoriais,
razões de apelação e contrarrazões; e (c) eventualmente, acompanhamento
em audiências.

Formação acadêmica
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Bacharelado em Direito, Direito · (2015 - 2019)
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