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formação acadêmica
2019 - 21
FDUSP

Mestrando em Sociologia do Direito
Aluno do programa de pós-graduação da FDUSP pelo departamento de
Filosofia e Teoria Geral do Direito, sob orientação de José Eduardo Faria,
desenvolvendo pesquisa empírica sobre automação da prática jurídica.

2018
Université Lyon 2
2018
FDUSP

Licencié en Droit (bac+3)
Graduação francesa em Direito, válida na União Europeia.

Bacharel em Direito
Graduação pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com
participação em disciplinas e grupos de estudo em diferentes unidades
nas áreas de arquitetura e urbanismo, ciências naturais, computação, filosofia e ciências sociais. Em tese de láurea sob orientação de Juliano
Maranhão, tratei da possibilidade técnica de regulação da criptografia.

experiência profissional
2019 - 20

Advogado associado

Nakagawa Baptista

Atuação consultiva em direito de proteção de dados pessoais, pesquisa,

& Baptista

produção de peças e discussão estratégica em arbitragens comerciais;
assistência em sentenças arbitrais comerciais e de investimento, além
de edição, revisão e tradução de publicações acadêmicas em diversos
campos do direito privado.

2017 - 19

Estrategista digital

Atelier Jurídico,

Organização e planejamento de eventos, desenvolvimento de campanhas,

Nakagawa Baptista

comunicação estratégica, criação de conteúdo gráfico e textual e gerência

& Baptista

da presença digital do think tank Atelier Jurídico e da sociedade de
advogados Nakagawa Baptista & Baptista, então dirigidos pelo professor
Luiz Olavo Baptista.

2017

Estagiário

Ferro, Castro Neves,

Pesquisa jurisprudencial e doutrinária para subsidiar a prática de

Daltro & Gomide

contencioso estratégico em causas arbitrais e comuns e nos pareceres

Advogados
2015 - 17
InternetLab

elaborados pelo escritório, focado em direito comercial e arbitragem.

Estagiário de pesquisa
Pesquisa acadêmica em direito à privacidade e proteção de dados
pessoais no projeto Privacidade Brasil, junto ao centro independente de
pesquisas InternetLab (internetlab.org.br).

experiência profissional
2015 - 16
FGV DIREITO SP

Assistente de pesquisa
Auxílio à pesquisa acadêmica, com revisão de literatura e redação
de relatórios, em inglês, junto ao prof. Jedidiah J. Kroncke, em direito
comparado e transnacional.

2015 - Atual
pata

Programador e designer
Fundador da agência de análise e visualização de dados pata, responsável
pelo Mapa Racial do Brasil (patadata.org/maparacial) e outros projetos.

2013

Estagiário de direito

TJ-SP

Elaboração de sentenças e realização de pesquisas em direito
administrativo e tributário, na 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo
sob o Des. Marcos Tamassia.

formação complementar
2020
CONSUDATA

Curso de Jurimetria Aplicada
Curso focado em análises jurimétricas, cobrindo coleta automatizada de
dados de tribunais, cálculo de estatísticas descritivas e visualização de
dados usando a linguagem R.

2017
IBCCrim

Grupo de Estudos Avançados em Escolas Penais
Discussões e leituras do corpo teórico de escolas penais e criminologia do
séc. XVII em diante, com produção de artigo científico sobre teoria penal
em Niklas Luhmann e Günther Jakobs.

2017
FDUSP

Centro de Análise e Pesquisa em Educação Jurídica
Participação no CAPEJur, grupo de estudos e pesquisa coordenado por
José Eduardo Faria (FDUSP).

2017
Harvard Law School

CopyrightX
Curso sobre filosofia e direito da propriedade intelectual nos EUA com
William T. Fisher, professor da Harvard Law e do Berkman Klein Center for
Internet and Society.

2015 - 2017
FDUSP

Núcleo de Direito, Internet e Sociedade
Grupo de estudos focado na intersecção entre direito e tecnologias digitais,
com foco na regulação da Internet. Projetos elaborados incluem nota técnica
sobre a tipificação do vazamento de imagens íntimas, artigo sobre a
representação digital da identidade, e análise sobre o uso de tecnologias de
proteção de direitos digitais de propriedade intelectual (DRMs).

2015

Inteligência Geográfica, Gestão Territorial e Governo Aberto

FGV EAESP

Curso sobre estatística geoespacial, governo aberto e participativo,
transparência pública e accountability, que culminou em artigo levado
ao EnANPAD 2016.

formação complementar
2015

Foundations of Data Analysis

University of Texas

Curso introdutório de estatística, incluindo modelagem simples de

at Austin

sistemas lineares e estatísticas inferenciais básicas usando a linguagem R.

2014

The Psychology of Criminal Justice

University of

Curso focado em uma exploração empírica da eficácia de práticas

Queesland

investigativas e policiais no sistema de justiça criminal sob a perspectiva
das ciências psicológicas.

2014

CS50: Introduction to Computer Science

Harvard

Curso de introdução à ciência da computação, tratando de algoritmos,

University

estruturas de dados, segurança, engenharia de software e desenvolvimento
web, dentro do qual desenvolvi um mecanismo de busca das disciplinas de
graduação da Universidade de São Paulo.

informações adicionais
Idiomas Inglês (fluente), Francês (avançado/B1), Espanhol (básico), Mandarim (básico)
Software Suite Office e Google; Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign; Sony Vegas
Code Python, Ruby, R, Processing, JavaScript, HTML, CSS3
Interesses Filosofia política, epistemologia, ciências sociais e cognitivas

contato
Site rafaelviana.com.br
Lattes lattes.cnpq.br/9515823054003588
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