
Curriculum Vitae 

 

VINÍCIUS MARCELO BORGES 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
 
• Graduação: Bacharel em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina – 

UNISUL – Colação de Grau em 01/03/1997. 

• Graduação: Bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC – Colação de Grau em 06/10/1984. 

• Ensino Médio: Colégio Catarinense (Florianópolis/SC): conclusão no ano de 1978. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 

Ordem dos Advogados do Brasil: inscrição em 09/06/1997 - OAB/SC 11.722.  

• Advogado militante no Estado de Santa Catarina com ênfase na representação de 
entidades de classe dos notários e registradores, tais como ANOREG/BR, 
ANOREG/SC, ANOREG/PE, ATORDEG/GO, SIENOREG/PR, ANOREG/PR, ANOREG/ES, 
entre outras. 

Principais atribuições: Consultoria jurídica, análise de casos e elaboração de 
pareceres visando à solução de problemas inerentes à classe. 

• Advogado proprietário de escritório de advocacia em conjunto com sua esposa e 
filho, com atuação em todo o território nacional. 

• Nomeado para exercer o cargo de Agente Operacional de Serviços junto à Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, exercendo a função de Assessor de Gabinete 
no período de 1º de agosto de 1982 a 13 de junho de 1986.  

• Como analista de sistemas desenvolveu no ano de 1985 o primeiro software para  
automação de protestos de títulos, em microcomputador, o qual foi homologado pela 
IBM, possibilitando a informatização de inúmeras serventias extrajudiciais. 

• Implantou em diversos escritórios de advocacia sistemas de gerenciamento de 
processos judiciais, edição de textos e cálculos previdenciários. 



 

• Desenvolveu no ano de 1990 sistema de distribuição de títulos cambiários, bem 
como, de registro de imóveis, todos em microcomputador. 

• Implantou software de gerenciamento administrativo, de produção e de obras em 
mais de quatrocentas empresas no Estado de Santa Catarina, prestando, ainda, 
consultoria de gerenciamento de sistemas visando à recuperação de empresas, tanto 
na área comercial, quanto na tributária. 

 
SÍNTESE DAS QUALIFICAÇÕES 

 
• Atuação na área jurídica na análise de documentos e processos de natureza judicial e 

administrativa, realização de audiências, elaboração de petições iniciais, defesas e 
recursos, com vivência em sustentações orais junto ao Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina. 

• Advocacia consultiva e contenciosa para entidades de classe dos notários e 
registradores. 

• Elaboração de pareceres de grande complexidade na área notarial e de registro, bem 
como, projetos de lei. 

• Advocacia consultiva e contenciosa na área tributária, previdenciária e empresarial. 

• Desenvolvimento de teses jurídicas de grande relevância que culminaram com a 
edição das Resoluções CNJ nºs 80 e 81/2009, tais como os Procedimentos de 
Controle Administrativo nºs 630 e 200710000017931, os Mandados de Segurança 
nºs 27.153 e 27.257 e as Ações Cautelares nºs 1755, 1781, 1782, 1783 e 1784, bem 
como, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.641/SC e também a redação 
de documentos para defesa de seus clientes. 

• Participação na elaboração de proposta de alteração da redação do art. 1.361 do 
Código Civil de 2002. 

• Participação na Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da Seccional da 
OAB/SC no ano de 2017. 

 
CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

• Conhecimento de Windows, Internet e Pacote Office (Word, Excel, etc.). 

• Conhecimento da Lingua Inglesa (escrita: avançada; conversação: básica). 

• Participação no II Ciclo de Palestras sobre Computação, promovido pela 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC entre os dias 24 e 26 de setembro de 
1980 na cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação no I Congresso Sul Brasileiro de Direito Tributário, promovido pela 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC entre os dias 28 e 30 de setembro de 
1995 na cidade de Florianópolis/SC. 



 

• Participação no Ciclo Intensivo sobre os Aspectos Destacados dos Recursos 
Criminais, promovido pela Escola Superior da Advocacia da OAB/SC entre os dias 10 
e 11 de novembro de 1995 na cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação no Encontro de Magistrados do Sul e Sudeste do Brasil, realizado entre 
os dias 12 e 14 de novembro de 1998 na cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação no IV Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, promovido pelo 
Instituto Brasiliense de Direito público entre os dias 06 e 07 de dezembro de 2001 
na cidade de Brasília/DF. 

• Participação no Ciclo de Estudos Sobre o Novo Código Civil, promovido pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa Catarina entre os dias 20 e 21 de setembro de 2002 na 
cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação no Ciclo de Palestras sobre o Novo Código Civil, promovido pela Escola 
Superior da Advocacia da OAB/SC entre os dias 31 de março e 04 de abril de 2003 na 
cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação no Ciclo Intensivo sobre as Novas Competências da Justiça do Trabalho, 
promovido pela Escola Superior da Advocacia da OAB/SC entre os dias 16 e 17 de 
agosto de 2005 na cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação como Congressista no II Congresso Brasileiro de Estudos Tributários, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET entre os dias 07 e 
09 de abril de 2011 na cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação como Congressista na XVIII Conferência Estadual da Advocacia, 
promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, 
realizada entre os dias 24 e 26 de maio de 2017 na cidade de Criciúma/SC. 

• Participação como Congressista no II Congresso Brasileiro de Processo Civil e do V 
Congresso de Processo Civil de Florianópolis, realizado pela Comissão de Direito 
Processual Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, 
realizado entre os dias 24 e 26 de julho de 2019 na cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação do Evento Temas Atuais de Direito Marítimo e Portuário, realizado pela 
Comissão de Direito Marítimo e Portuário da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional de Santa Catarina, realizado no dia 15 de agosto de 2019 na cidade de 
Florianópolis/SC. 

• Participação como Congressista no V Congresso de Licitações e Contratos 
Administrativos de Florianópolis, realizado pela Comissão de Licitações e Contratos 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, realizado entre os 
dias 26 e 28 de agosto de 2019 na cidade de Florianópolis/SC. 

• Participação do Evento 3º Ciclo de Palestras de Direito Militar da OAB/SC, realizado 
pela Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de 
Santa Catarina, realizado no dia 24 de outubro de 2019 na cidade de 
Florianópolis/SC. 

• Participação como Congressista no I Congresso Nacional de Mediação, realizado pela 
Comissão de Conciliação e Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de 



 

Santa Catarina, realizado entre os dias 30 e 31 de outubro de 2019 na cidade de 
Florianópolis/SC. 

• Participação do Evento Servidor Público e a Reforma da Previdência, realizado pela 
Comissão de Direito Previdenciário (Regime Próprio) da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional de Santa Catarina, realizado no dia 27 de novembro de 2019 na 
cidade de Florianópolis/SC. 

 


