
 1

THIAGO CARVALHO 
CURRICULUM VITAE 

 
Pernambucano, casado, advogado, OAB/PE 28.507, com endereço profissional na Av. Aurora de 
Carvalho Rosa, 2120, Centro, Salgueiro/PE. Fones: (87) 9981.0604 e (81) 8807.0664. E-mail: 
thiagocarvalho.adv@gmail.com. 

 
DA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
 Pós-Graduação: Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera-

Uniderp, com coordenação de Petrônio Calmon Filho e Ada Pellegrini Grinover, em 2010; 
 

 Graduação: Graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, em 2008. 
 

DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 
 Oliveira, & Gallindo Advogados Associados (04 anos e 06 meses, 2009-2013): Atuou como 

advogado-coordenador do núcleo de direito administrativo e eleitoral, administrando uma 
carteira de aproximadamente 400 processos, envolvendo assessoria jurídica a 30 municípios 
pernambucanos, onde liderou uma equipe de 10 pessoas, dentre advogados e estagiários; 
 

 Valença Advogados (06 meses, em 2010): Laborou como advogado-coordenador do 
núcleo de seguro de vida do aludido escritório, administrando uma carteira de cerca de 700 
processos de uma seguradora, onde liderava uma equipe de 08 pessoas, dentre advogados 
e estagiários; 

 
 Oliveira, Borba & Gallindo Advogados Associados (01 ano, em 2009): Atuou como 

advogado e assessor jurídico de vários Municípios pernambucanos, onde freqüentemente 
redigia peças processuais nas áreas de Direito Administrativo e Eleitoral, realizava audiências 
na área de Direito Administrativo, efetuava acordos judiciais e extrajudiciais, atendia 
pessoalmente (presencialmente) Prefeitos de diversos Municípios pernambucanos, 
Deputados Estaduais, Deputados Federais e Vereadores, realizava auditorias mensais e 
confeccionava pareceres jurídicos em processos licitatórios; 

 
 Lustosa & Fonsêca Advogados Associados (01 ano, em 2008): Laborou como estagiário nas 

áreas cível - especialmente responsabilidade civil - e comercial, onde obteve prática na 
elaboração de todas as peças processuais cíveis, realização de audiências em Juizados 
Especiais Cíveis acompanhando partes demandantes, acompanhamento processual 
semanal no Fórum do Recife e no Tribunal de Justiça, efetuação de acordos judiciais e 
extrajudiciais, prática no atendimento pessoal e diário a clientes “pessoa física” e confecção 
de relatórios mensais para envio aos clientes; 

 
 Décio Freire & Advogados Associados (01 ano, em 2007): Atuou como estagiário nas áreas 

cível - especialmente com processos de execução - e comercial, quando obteve prática na 
elaboração de todas as peças processuais cíveis, acompanhamento processual semanal no 
Fórum do Recife e no Tribunal de Justiça e confecção de relatórios processuais mensais para 
envio aos clientes. No mais, obteve grande experiência frente à administração financeira e 
contenciosa do escritório, vez que se tratava de filial recentemente inaugurada, naquela 
oportunidade; 
 

 Castro, Valença, Lee e Araújo Sociedade de Advogados (02 anos, em 2005 e 2006): Atuou 
como estagiário na área cível, especialmente no ramo de Direito Securitário, onde obteve 
prática na elaboração de todas as peças processuais cíveis, realização de audiências em 
Juizados Especiais Cíveis, acompanhamento processual semanal no Fórum do Recife e no 
Tribunal de Justiça, efetuação de acordos judiciais e extrajudiciais e confecção de relatórios 
processuais mensais para envio aos clientes; 
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 23ª Vara Cível do Recife (06 meses, em 2004): Laborou como estagiário no cartório da 
referida vara, onde obteve prática na elaboração diária de mandados, despachos de 
expediente e alvarás. Ademais, freqüentemente assistia a audiências de conciliação e de 
instrução e julgamento, bem como acompanhava alguns atos formais do Juiz, tais como, 
elaboração de sentenças e decisões interlocutórias. 

 
DOS ARTIGOS E TRABALHOS PUBLICADOS 

 
 Monografia de Conclusão da Graduação: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Tema: 

Apresentação Antecipada de Cheque Pós-Datado: Fato Gerador de Danos Morais e 
Materiais? Orientadora: Dra. Maria Luiza Ramos Vieira Santos. Jus Navigandi, Recife, 2008, 50 
folhas, publicada na internet em data de 19/10/2009. Disponível no endereço eletrônico: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13675&p=1. 

 
 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: A Exceção de Pré-

Executividade no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Web Artigos, Recife, publicado no dia 
30/09/09. Disponível no endereço eletrônico: http://www.webartigos.com/articles/25620/1/a-
excecao-de-pre-executividade-no-ordenamento-juridico-brasileiro/pagina1.html. 

 
 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: Inversão do Ônus da Prova no 

CDC: Matéria de Instrução ou Regra de Julgamento? Web Artigos, Recife, publicado em 
16/10/09. Disponível no endereço: http://www.webartigos.com/articles/26418/1/inversao-do-
onus-da-prova-no-cdc-materia-de-instrucao-ou-regra-de-julgamento/pagina1.html. 

 
 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: Tutela Antecipada Ex Officio. 

Web Artigos, Recife, Publicado em 17/11/10. Disponível na internet, no site: 
http://www.webartigos.com/articles/52367/1/Tutela-Antecipada-Ex-Officio/pagina1.html  

 
 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: O Instituto da Exceção de Pré-

Executividade no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, 2291, 
publicado em 09/10/09. http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13649. 

 
 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: Apresentação Antecipada de 

Cheque Pós-Datado. Web Artigos, Recife, publicado em 29/09/2009. Disponível no link: 
http://www.webartigos.com/articles/25565/1/apresentacao-antecipada-de-cheque-pos-
datado/pagina1.html. 

 
 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: Inversão do Ônus da Prova no 

CDC: Matéria de Instrução ou Regra de Julgamento? Jus Navigandi, Teresina, ano 14, 
publicado em 14/11/09. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13856. 
 

 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: Autonomia do Efeito Translativo 
dos Recursos. Web Artigos, Recife, publicado em 03/12/2009. Disponível no endereço: 
http://www.webartigos.com/articles/29277/1/autonomia-do-efeito-translativo-dos-
recursos/pagina1.html 

 
 Artigo Publicado: CARVALHO, Thiago Luiz Pacheco de. Título: Cabe recurso especial contra 

violação a princípio constitucional? Web Artigos, Recife, publicado em 16/03/10. Disponível 
em: http://www.webartigos.com/articles/34374/1/Cabe-recurso-especial-contra-violacao-a-
principio-constitucional/pagina1.html. 

 
DAS PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E CURSOS 

 
 Congresso de Direito Público: Participou como congressista do 1º Congresso Pernambucano 

de Direito Público, realizado de 26/08/09 a 29/08/09, em Porto de Galinhas/PE, com carga 
horária de 20 horas; 
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 Congresso de Direito Constitucional: Participou como congressista do 3º Congresso Brasileiro 
de Direito Constitucional, realizado de 26/08/09 a 29/08/09, em Porto de Galinhas/PE, com 
carga horária de 20 horas; 

 
 Congresso de Direito Constitucional: Participou como congressista do 2º Congresso 

Euroamericano de Direito Constitucional, realizado de 18/05/06 a 20/05/06, no Centro de 
Convenções de Pernambuco, com carga horária de 32 horas; 

 
 Congresso de Direito Processual Lato Sensu: Participou como congressista do 3° Congresso 

Brasileiro de Direito Processual, realizado 17/05/07 a 19/05/07, no Centro de Convenções de 
Pernambuco, com carga horária de 34 horas; 

 
 Curso de Direito Processual Civil: Participou como aluno do curso completo de Direito 

Processual Civil, ministrado pelo professor Mozart Borba Filho, realizado de 23/04/08 a 
10/12/08 no ATF Cursos Jurídicos, com carga horária de 90 horas; 

 
 Mini-Curso de Direito Constitucional: Participou como aluno do mini-curso de Direito 

Constitucional sobre o tema “Controle de Constitucionalidade”, oferecido pelo Diretório 
Acadêmico Fernando Santa Cruz, realizado em 18/03/08, na Universidade Católica de 
Pernambuco, com carga horária de 03 horas; 

 
 Aula de Atualização Jurídica: Participou como aluno de “Estudos em homenagem ao Des. 

Nelson Santiago Reis” - aula que tratou das reformas sofridas pelo Código de Processo Civil 
em 2005 -, ministrado por Desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, 
realizado em 15/02/06 no Auditório do Fórum do Recife, com carga horária de 03 horas; 

 
 Curso de Seguro-Saúde: Participou como aluno do curso “Panorama dos Contratos de 

Seguro-Saúde Segundo a Legislação Brasileira”, ministrado pelo atual Procurador do Estado 
de Pernambuco e ex-Procurador Federal Bruno Lemos Rodrigues, realizado no escritório de 
advocacia Valença Advogados de 01/03/06 a 30/03/06, com carga horária de 80 horas; 

 
 Mini-Curso de Direito do Trabalho: Participou como aluno de mini-curso sobre “A 

materialização da justa causa do Direito Brasileiro - Aspectos jurídicos motivados pelo 
empregado”, ministrado pelo Professor Amaro Clementino Pessoa, na Universidade Católica 
de Pernambuco, em 16/09/04, com carga horária de 09 horas; 

 Curso de Direito do Trabalho: Participou como aluno de curso prático de Direito do Trabalho - 
com enfoque na redação de peças trabalhistas -, ministrado pelo Juiz do Trabalho Gustavo 
Cysneiros, no ATF Cursos, realizado de 20/01/09 a 30/03/09, com carga horária de 40h; 
 

 ISO 9001:2008: Participou de curso de interpretação dos requisitos legalmente exigidos para 
que um escritório de advocacia possa obter a certificação de qualidade ISO 9001:2008, 
curso este ministrado por instrutores da empresa especializada SQS Consultores Associados, 
em data de 15/05/10, com carga horária de 8h; 

 
 Curso de Oratória: Participou como aluno de curso de oratória realizado no Instituto Malba 

Lucena, realizado de 02/01/05 a 30/07/05, com carga horária de 90 horas; 
 
 Oficina Jurídica: Participou como aluno da Oficina de Segurança, Justiça e Cidadania, onde 

foi abordado o tema “Segurança e Justiça com Soberania Popular”, realizado no dia 
26/04/06 na Universidade Católica de Pernambuco, com carga horária de 03 horas. 


