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THIAGO MENZEL VIEIRA, ADV.
31 anos
R. Fernando Simas, 705, Cj. 52
Telefone: 41 – 98864-4140, 3085-2500
E-mail: thiago@bdmv.com.br
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ thiago-menzel-vieira /

FORMAÇÃO
Especialização – Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar – Direito Administrativo
Aplicado – (2014)
Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba – Unicuritiba (2011)

CERTIFICAÇÕES
- I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA;
- IV FÓRUM LATINO-AMERICANO DE GESTÃO PÚBLICA – Infraestrutura, energia,
integração e desenvolvimento social;
- I SEMINÁRIO DE DIREITO EMPRESARIAL E CIDADANIA, Participação como um dos
MINISTRANTES da palestra “Administração Pública e a Lei Complementar nº 123/2006:
uma análise crítica”;
- SEMINÁRIO NACIONAL “COMO LICITAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS;
- CURSO “O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA”..
Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento - FGV Fundação Getulio Vargas.

Vivência Internacional – Internacionais a trabalho para EUA e
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IDIOMAS
Português: Nativo
Espanhol: Avançado
Inglês: Fluente
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Iniciou sua carreira jurídica ainda antes de formado, trabalhou no Tribunal de Justiça
como estagiário na secretaria da 3ª Câmara Criminal e na Divisão do Órgão Especial
realizando autuação de processos, conferencia de despachos e acórdãos, publicação
de despachos e acórdãos, contagem de prazos e elaboração de peças diversas.
Advogou na área trabalhista patronal por um curto período mas adquiriu bastante
conhecimento por ter trabalhado no escritório do Ex-Ministro do TST Indalécio Gomes
Neto.
Migrou para o direito Bancário onde atuou pró consumidor, em ações revisionais e
busca e apreensão de veículos. Retornou ao Tribunal de Justiça do Paraná e por dois
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anos foi estagiário de pós-graduação no gabinete do Desembargador Luiz Fernando
Tomasi Keppen perante a 18ª Câmara Cível (Direito bancário), 6ª Câmara Cível
(Direito previdenciário) e 16ª Câmara Cível (Direito Bancário). Realizando a triagem de
processos e elaborando de votos.
Com a experiencia adquirida no direito bancário pró consumidor e na elaboração de
votos para Desembargador. Deixando de lado o contencioso, trabalhou no jurídico
interno do Paraná Banco, onde elaborava contratos, análise de contratos, análise de
decretos e estatutos de órgãos da Administração direta e indireta. Após certo período
retornou para o contencioso atuando como advogado pró banco no escritório Nelson
Wilians e Advogados Associados, na carteira do Banco do Brasil S.A nas ações
consumeristas. Teve oportunidade de trabalhar com Direito Civil na área de Busca e
apreensão de veículos pesados pelo escritório AIZ Advogados, trabalhando
diretamente com a Paraná Equipamentos S.A e Banco de Lage Landen.
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com foco no atendimento a demandas empresariais com a formatação de solução
completa, consultiva e contenciosa, sempre com vistas ao êxito econômico e
financeiro do cliente, bem como, atua como advogado em recuperação judicial e como
assistente jurídico em falência, especialmente no interior do Paraná.
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PROJETOS
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DIREITO SANCIONADOR – Thomsom Reuters. Revista dos Tribunais – 2017
- El bo
o d ob “ o
es o P eg o: ju is udê i dou i e o e á ios”
Curitiba: Governet Editora, 2014;
- Administração, aperfeiçoamento e elaboração de textos para o BlogJML (sítio jurídico
direcionado a matérias de licitações e contratos administrativos e Sistema S);
- Co ibui o
7ª edi
Geraldo Mendes;
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- Diversos artigos publicados em revistas especializadas.
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