Felipe Caiazzo
Carioca, solteiro, nascido em 19 de dezembro de 1995
E-mail: fcaiazzo241@hotmail.com
Site: felipecaiazzo.com.br/felipe
OAB: 215751-E (estagiário)
Objetivo
Estágio em Direito
Formação acadêmica
Ensino Fundamental – Colégio Santo Inácio (2003 a 2011)
Ensino Médio – Colégio Andrews (2012 a 2014)
Ensino Superior – PUC Rio – Direito (cursando 10º período – previsão de formatura em 2020)
Experiência profissional
Estágio atual no Escritório de Advocacia Mariz & Assed (05/02/2018)
Integrante do Núcleo de Prática Jurídica da PUC Rio – Mediação de Conflitos
(GIMEC) (01/06/2019)
Núcleo de Prática Jurídica da PUC Rio (PROCON) (01/02/2018 a 30/05/2019)
Estágio no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – VI JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL – Gávea/RJ (11/08/2015 a 10/08/2017)
Ao longo de dois anos estagiei no gabinete da Ilustríssima Magistrada Doutora Flávia
Capanema, Juíza Titular do VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, onde pude desfrutar de exímio
aprendizado e, em razão disso, adquiri posição de alta confiança seguida de tarefas de
ampla responsabilidade.
Na condição de líder dos estagiários e em virtude da proximidade laborativa com a I.
Magistrada tive a oportunidade de empreender atividades de avançado raciocínio lógicojurídico, consistente na prolação de despachos, decisões interlocutórias e sentenças,
sobre os mais variados temas, especialmente no que tange a recursos e pedidos de
gratuidade, alvarás e execuções, audiências, redesignações e extinções, dentre outras
inúmeras decisões que me demandaram relevante trabalho intelectual.
Frise-se, contudo, que apenas pude realizar tais tarefas de importante cunho decisório
em razão da confiança em mim depositada, proveniente do reconhecimento de minhas
qualidades, o que, portanto, possibilitou que a Drª Flávia despendesse seu tempo
transferindo-me conhecimento e aprendizado técnico-jurídicos, de modo em que
firmamos excelente ambiente de trabalho e, sem dúvidas, forte vínculo de amizade que,
inclusive, se mantém até hoje.
Idioma e intercâmbio
Inglês – Curso Wizard (concluído)

Intercâmbio – San Diego - International School (2013)
Curriculum vitae

