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Dr. SÉRGIO CARVALHO DE AGUIAR VALLIM FILHO nasceu em Campinas - interior 
de São Paulo, em 11 de Outubro de 1965, sendo filho do Dr. Sérgio Carvalho de 
Aguiar VaIlim, Desembargador Aposentado, e da decoradora profissional, Maria 
Stella Ferreira Nobre de Aguiar Vallim Desta união entre o casal fazem parte 
também, Alberto Nobre de Aguiar VaIlim e Felipe Nobre de Aguiar VaIlim, irmãos 
de Sergio Filho. Como a de muitas pessoas a vida de Sérgio Filho, não foi nada 
fácil, mas com a dedicação e o amor de seus pais o jovem já se esforçava desde 
pequeno, até os 5 anos de idade, Sergio Filho morou em Piedade, cidade próxima a 
Sorocaba-SP. Após este ciclo foi para a cidade de Americana e lá iniciou seus 
estudos no Colégio Estadual - Heitor Penteado.  
Já o ensino médio estudou no Colégio Pio XII, também em Americana. Sua carreira 
profissional começou a partir dos seus 14 anos, um trabalho informal, porém 
remunerado, pelo 2º Cartório de Notas da cidade de Americana o jovem Sergio era 
Office Boy e atendia no balcão do cartório fazia reconhecimento de firma, 
autenticações de documentos, despachos de documentos, entre outras demandas 
estipuladas a ele. Os anos se passam e o Jovem aluno Sérgio Filho, com seus 18 
anos, se muda para Campinas, local escolhido para realizar seu curso de Direito, 
pela PUC - Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Certamente deixou seu pai 
muito realizado, pois além de ter o mesmo nome de seu progenitor, agora também 
dará continuidade na profissão escolhida pelo senhor Sérgio (Pai), porém essa 
influência já vinha das gerações passadas, seus avós paternos eram 
desembargadores e os maternos advogados. Neste período estagiava com seu pai, 
assistia diversas audiências e acompanhava o dia-a-dia do trabalho de um Juiz no 
Fórum, nada melhor para desenvolver seus conhecimentos, ou seja, estar sempre 
In Loco aprimorava mais suas necessidades. Em Campinas Sergio também estagiou 
em um grande escritório de advocacia da região. Após se formar Advogado o então 
Dr. Sergio ainda não se dava por satisfeito em relação aos estudos, de forma 
acrescer mais e mais a sua profissão o Dr. Sergio fez Pós-graduações lato senso 
(uma de Direito Civil e outra de Direito Comercial) também na Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas. E cursou Mestrado na Universidade Paulista - 
UNIP  
Sergio se casou em 17 de Setembro de 1997, com Ana Lourdes Bernardo de Aguiar 
VaIlim. E deste relacionamento nasceram Vinícius Bernardo de Aguiar VaIlim hoje 
com onze anos e Caio Bernardo de Aguiar Vallim de seis anos. O que também o 
deixa muito orgulhoso é sua filha que não tem o mesmo sangue que ele, mas que 
foi criada como se fosse sua própria filha. Hoje Ana Carolina Bernardo Machado de 
28 anos seguiu os passos do pai e também se formou no curso de direito, seus 
filhos são o maior motivo de continuar fazendo o que gosta e principalmente 
quando Sergio ministra suas aulas certamente usa as mesmas orientações 
passadas aos seus filhos “O principal ensinamento que procuramos passar para eles 
são os princípios morais e éticos passados por nossos pais bem como os princípios 
cristãos que nos conduzem em nossa caminhada nesta vida.” Enaltece Sérgio. A 
Advocacia proporcionou muitas coisas na vida de Sérgio, deu-lhe a oportunidade de 
fazer o que ele mais gosta e também o de construir seu próprio escritório, isso na 
vida de um profissional é uma conquista muito importante. Outra realização é a de 
ministrar aulas e coordenar o curso de direito de uma das maiores faculdades do 
Brasil. (Universidade Paulista UNIP). Entre o período do (2011 -2012) foi Presidente 
da maior Subseção da OAB do País, isso em Campinas, com aproximadamente 10 
mil advogados, e Diretor- Tesoureiro da OAB Campinas na Gestão 2009-2011. Mas 
isso tudo ainda não é o ápice da conquista do Doutor Sergio Vailim, que ainda quer 



aprimorar seus objetivos profissionais e acadêmicos, Além de finalizar mais um 
Doutorado na área do Direito Público.  
Neste ano o Dr. Sérgio VaIlim foi eleito Conselheiro Seccional da OAB para a gestão 
da OAB/SP de 2013-2015 e também faz parte da 5 Turma Recursal do Tribunal de 
Ética da OAB/SP. Dessa forma quem pode ganhar e muito é a cidade de São Paulo, 
por ter esse profissional engajado nos princípios éticos do direito, São Paulo 
representa uma oportunidade de progresso na carreira profissional conclui desta 
forma o Dr. Sergio, a capital também ilustra uma chance de mostrar o quanto fez 
no interior quase toda sua vida os estudos e os trabalhos desenvolvidos o colocou 
em uma Universidade que hoje é carro chefe no curso de direito. A UNIP - 
(Universidade Paulista) hoje referência nacional em decorrência dos ótimos 
resultados obtidos no último ENADE - Exame Nacional de Cursos, bem como os 
bons resultados individuais obtidos pelos alunos nos exames da OAB.  
A UNIP em São Paulo ainda proporciona a Sérgio a missão de coordenar todos os 
cursos de Pós - Graduação à distância na área de Direito. São 10 cursos de pós-
graduação em direito na UNIP ministrados à distância em todo o País, cuja sede é 
em São Paulo, no campus Cidade Universitária da UNIP. Por fim, para Sergio, São 
Paulo representa a modernidade em todos os aspectos; representa o trabalho 
desenvolvido de forma profissional; representa a valorização profissional, 
representa o progresso da nação.  
O Dr. Sergio tem contribuído muito pela cidade de São Paulo e sonha com uma 
cidade mais justa, que possa principalmente dar mais suporte a educação básica, 
sabendo que isso ainda é muito complicado, porém se mostra disposto a poder 
fazer parte desse planejamento e buscar sempre alternativas para que os alunos 
possam ter qualidade no ensino, desta forma poder contribuir com futuros 
advogados compromissados, competentes e honrados com os princípios do País.  
Diante de todo exposto, o vereador Senival Moura PT/SP propõe que a Câmara 
Municipal de São Paulo conceda ao Dr. Sérgio Carvalho de Aguiar Vallim Filho o 
honroso Título de Cidadão Paulistano. Para o vereador, essa é uma homenagem 
justa ao orientador, coordenador, profissional e pai - Dr. Sérgio que, sem dúvida, 
honrará muito esse título que receberá com justo merecimento por sua contribuição 
dada à cidade de São Paulo e pelo muito que ainda fará pelo engrandecimento do 
Brasil.  
 


