
TALES AZEVEDO FERREIRA
NASCIDO AOS 30/01/1967,
55 ANOS

RESUMO PROFESSIONAL

Advogado com mais dc 20 anos dc experiencia em Direito e 
Processo, com historico dc varies processes litigiosos ganhos. Habil 
na argumentagao oral, fago pesquisa dc cases e aconselhamento 
jun'dico, bem come na arbitragem e negociagao dc acordos. CONTATO

Profissional devidamente habilitado e com perfil anojado, 
permitindo buscar solugoes inovadoras e assertivas como diferencial 
dc succsso.

Loteamento Vert Paradise, Quadra i, Lotc 4, 
Antares, Maceio/AL, CEP: 57.048-375.

^ (82) 9.8821-9565

V- tales40ferreira@hotmail.com

Estou motivado a assumir o Cargo dc Desembargador, aplicando a 
experiencia progressiva, oferecendo conhecimentos energeticos e 
independentes, sendo um formador de opinioes, objetivando com 
excelencia superar metas ao desenvolvimento do Podcr Judiciario de 
Alagoas. COMPETENCIAS

• Tenho capacidade cm resolver questoes 
jun'dicas com alto dominie da cscrita formal 
conforme as nonnas gramaticais.

• Conhecimento Solido em Direito e Processo.
racionalidade.

HISTORICO PROFISSIONAL

Advogado, 06/2001 - Atual 
OAB/AL - IMaceio, ALAGOAS cmocional.• Inteligencia 

humanizagao e empatia no irate com a 
socicdade em geral.

• Habilidades para o trabalho em equipe.
• Dominio da Lei Geral de Protegao de Dados

• Controle de prazos e providencias jun'dicas e Administrativas, 
incluindo desde a Consulta ao Peticionamento, a fim dc cumprir 
demandas solicitadas c trazer mais ccleridadc aos processes, 
como atuagao cm casos judiciais envolvendo tecnologia da 
informagao, elaboragao de Recursos, Sustentagao Oral e outros 
documentos necessaries para o devido Processo Judicial.

• Representagao dc clientes perantc tribunals cm debate oral, 
construindo narrativas favoraveis e honestas em torno das provas 
c fatos apresentados.

• Desenvolvimento de conteudos juridicos na area do Direito, de 
forma a garantir mais clareza e corregao nos textos, evitando 
dubiedades c facilitando processes.

• Confecgao de pegas processuais e elaboragao de defesas, 
recursos e manifestagoes diversas, provendo a assessoria juridica 
necessaria para a protegao da empresa dentro dos ditames da lei.

• Delegagao de atividades de Processes, liderando profissionais 
mais jovens, cstagiarios ou efetivados, de forma a auxiliar na 
formagao e garantir a orientagao ideal e o desenvolvimento da 
equipe.

• Acompanhamento do fluxo contratual dos processes, de forma a 
garantir a qualidade das informagoes constantcs no sistema de 
gestao de contratos, incluindo elaboragao dc relatorios periodicos 
e atendimento as auditorias.

• Atendimento presencial ao cliente para alinhamento e 
esclarecimento de duvidas sobre o processo.

• Consulta a juizes e advogados de partes oponentes para discutir 
e resolver litigios, defendendo os resultados mais favoraveis aos 
clientes.

(LGPD).
• Habilidades de mediagao e negociagao, 

garantindo o melhor rcsultado nos processes.
• Capacidade interpretativa.
• Dominio da linguagem verbal e escrita.
• Inteligencia emocional como falor diferencial 

nas audiencias.
• Planejamento e organizagao ao lidar com 

obrigagoes e prazos, garantindo a 
confiabilidade.

• Postura etica e Eloquencia.

FORMACAO ACADfcMICA

Graduado em Direito, Fundagao Educacional 
Jayme de Altavila, 07/1991.
Faculdade de Direito de Maceio - FADIMA

• Formagao de Escrevente de Policia -
APOCAL/AL.

• Formagao de Delegado dc Policia -
APOCAL/AL.

• Formagao em Mediagao e Arbitragem.
• Curse de Direito Penal, Medicina Legal e 

Odontologia Legal.
• Ciclos de Estudos em Direito Civil e Processo 

Civil.
• Curse em Direito Administrative.
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