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FORMAÇÃO ACADÊMICA – Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá no ano de 

2003. 

 
PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU – Direito Processual Civil pela Universidade Candido Mendes 

em 2007.  

 

           DEMAIS CURSOS NA ÁREA JURÍDICA 

 

– Dissolução de Sociedades à luz no novo Código de Processo Civil. IBMEC – 2015. 

  
– Curso de Extensão em Direito Societário. Sociedades Limitadas, Simples. Responsabilidades 

dos Sócios, Dissoluções das Sociedades, Apurações de haveres, dentre outros assuntos de 

grande relevância. EMERJ – Julho de 2015. 

 
– Curso de aspectos gerais e visão da Arbitragem no Brasil. FGV Rio – Dezembro de 2013. 

 
– Curso de Direito Processual Tributário. Curso Ênfase – Agosto de 2013. 

 
– Curso de Docência do Ensino Superior, concluído em Novembro de 2007 na Universidade 

Cândido Mendes.  

 
– Curso de Recursos Cíveis nos Tribunais Superiores. Realizado nos meses de Novembro e 

Dezembro de 2007. Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos do Professor J.E. Carreira Alvim. 

 
– Curso de Recursos Cíveis nos Tribunais de Apelação. Realizado no mês de Março de 2008. 

Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos do Professor J.E. Carreira Alvim.  

 

        TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

– Carrasqueira, Abreu & Araujo Advogados Associados. Retorno ao escritório em dezembro 

de 2014 novamente como sócio, após alguns anos de experiências em outros escritórios. Sócio 

responsável pela área corporativa do escritório.  

 

– Araujo & Araujo Advogados Associados. Ingresso no escritório em Março de 2013, onde 

permaneceu até Setembro de 2014, na condição de advogado associado. Escritório com atuação 

nas áreas cível, empresarial e tributária. Responsável pela organização e controle das áreas 

administrativa e financeira do escritório, além da rotina de um advogado de um escritório de 

advocacia.  

 



 

– Fleury da Rocha Advogados Associados. De 08/09/2010 até 28.02.2013. Escritório com uma 

gama abrangente de ações em matéria consumerista. Defendeu os interesses do principal cliente 

do escritório – maior Grupo Empresarial do ramo de Veículos Automotores do cenário mundial – no 

contencioso cível em geral, além de Juizados Especiais, bem como nas Varas de Fazenda 

Pública, em ações anulatórias de multas. Elaboração de peças processuais e, principalmente na 

interposição de recursos, além de realizações de audiências e sustentações orais. Atendendo aos 

outros clientes, também atuava em ações de cunho tributário, com ajuizamentos de medidas 

cautelares, mandados de segurança e recursos junto ao STJ. 

 

– Facility Group S/A. Entre os anos de 2009 e 2010. Empresa do ramo de prestação de serviços. 

Advogado responsável pelas elaborações, revisões, rescisões e termos aditivos de muitos 

contratos da empresa com empresas da iniciativa privada e da Administração Pública. Revisões e 

alterações dos contratos sociais das empresas do grupo. Participação da reestruturação das 

empresas do grupo. Elaborações de minutas de contratos sociais de novas empresas do Grupo. 

Acompanhamento e participação em reuniões do Conselho de Administração da Empresa. 

Profissional responsável pelas Defesas Administrativas de Processos Administrativos dos 

Contratos com a Administração Pública e audiências no Ministério Público do Trabalho, além de 

reuniões Sindicais representando a empresa. Gerenciando e coordenando os escritórios 

prestadores de serviços jurídicos da empresa no Rio de Janeiro e demais Estados, já que o Grupo 

atua em muitos Estados da Federação. 

 

– Carrasqueira Advogados Associados. Ingresso no escritório em janeiro de 2005, como 

advogado associado. Em dezembro do mesmo ano ingressei na sociedade. Escritório com atuação 

sólida nas áreas Cível (Obrigações em Geral, Contratos e Família), Societária (Ações de 

Dissolução de Sociedade, Apuração de Haveres e outros), Tributária (Embargos a Execuções 

Fiscais e Ações Anulatórias de Débitos) e Trabalhista (em todas as fases, inclusive TST). Atuação 

também no Direito Administrativo. Saída da sociedade em 19/08/2009. 

 

– Escritório de Advocacia Empresarial Carlos Valença Teixeira. Período: Ingresso no escritório em 

Maio de 2003, como estagiário, sendo efetivado como advogado Júnior, onde permaneci até minha 

saída, em Dezembro de 2004. Áreas de atuação: Cível, Fazenda Pública, Empresarial, Família, 

Trabalhista, Federal e Juizados. Experiência na área de licitações, principalmente na elaboração 

de Recursos Administrativos e Mandados de Segurança. Elaboração de peças processuais, 

inclusive recursos, STF e STJ. 

 

 


