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FORMAÇÃO ACADÊMICA E CERTIFICAÇÕES 

 
CP3P – Professional 
Instituição: APMG International 

Certificação Internacional perante a APMG International 

 
Bacharel em Direito 
Instituição: Centro de Ensino Universitário de Brasília - UniCEUB 
Conclusão: Julho de 1999 
 
MBA em Defesa da Concorrência - CADE 
Instituição: Fundação Getúlio Vargas – FGV 
Monografia: Viabilidade jurídica e regulatória da definição de índices de utilização da prestação dos 
serviços de malha ferroviária para as concessionárias que exploram o serviço público delegado. 
 
Pós-Graduação em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres  
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
Monografia publicada: Agências Reguladoras e o Princípio da Segurança Jurídica 
 
Pós-Graduação em Direito do Estado - Direito Constitucional, Administrativo e Tributário 
Instituição: ATAME – Pós Graduação e Cursos  
Monografia: Princípio da Legalidade X Princípio da Supremacia do interesse Público em 
procedimentos licitatórios 
 
Pós-Graduação em Direito Público 
Instituição: Faculdade Processus 
 
Curso Preparatório de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro 
Instituição: Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva 
Assunção da graduação de aluno ao posto de 1º Tenente do Exército na ativa 
 
Principais Cursos no Exterior 
 
Curso de Política Regulatória Avançada – Advanced Seminar on Regulatory Policy 
Instituição: George Washington University, GWU – Washington, DC – School of Bussiness 
 
Teoria da Regulação – Nível Avançado 
Instituição: Cooperação com a “London School of Economics and Political Science-LSE” 
(Inglaterra) e da Hertie School of Governance de Berlim (Alemanha) 

REALIZAÇÕES MAIS RELEVANTES NA CARREIRA E PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS 

 
Leilões de Infraestrutura 
Estruturação e articulação de processos de concessão em aeroportos, rodovias, ferrovias e portos. 
Interface e atuação perante várias autoridades públicas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
para realização dos processos de concessão de serviço público. 
Participação em mais de 50 processos de concessão de serviços públicos federais. 
 
Normatização e Regulação 
Redação de importantes normativos (Decretos e Portarias) 
Concepção e redação de alguns dos mais importantes normativos do marco regulatório de transporte 
ferroviário, rodoviário, multimodal e de transportes de passageiros 
Reponsabilidade pelas análises dos mais importantes casos de fusão e aquisição ocorridos no setor 
de transportes terrestres ao longo do período de 2006-2011 (M&A) 
Coordenação de EVTEAS em ferrovias e rodovias 



Concepção e coordenação da metodologia e resultados da Pesquisa de Satisfação do Usuário realizada 
pela ANTT 
Concepção e coordenação de importantes projetos de inovação na ANTT: Fiscalização Eletrônica, 
MONITRIIP, Vale Pedágio Eletrônico e CNSO 
 
Atividades Executivas 
Direção de diversas áreas no Setor público. 
Concepção e desenvolvimento de parcerias com a Comunidade Europeia em Projetos de Transportes 
Ferroviários e de Transporte Multimodal 
Estruturação de áreas e organização de atividades e competências. 
Planejamento, organização e execução de projetos e programas. 
Gerenciamento de equipes multidisciplinares. 
 
FUNÇÕES RELEVANTES NA CARREIRA: 
 

Diretor de Estruturação e Articulação de Parcerias 
Ministério da Infraestrutura 
Orientar e promover a articulação com as diversas esferas de governo e com a sociedade civil para a 
implementação das parcerias em aeroportos, rodovias, ferrovias e portos. 
Período: Desde janeiro de 2019 
 
Advogado Sênior  
Advocacia – Apenas durante exercício de licença de interesses particulares 
Contencioso administrativo e judicial com estados, municípios e advocacia privada 
Período: Fevereiro de 2017 a Dezembro de 2018 
 
Superintendente de Tecnologia, Conhecimento e Informação da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
Proposição da priorização de atividades e projetos da ANTT 
Direção e análise dos programas de avaliação da conformidade, designação de organismos, atestações 
e homologações de interesse da ANTT. 
Normatização, racionalização e simplificação de instrumentos, procedimentos e rotinas de trabalho, 
com vistas ao desenvolvimento da função regulatória 
Gestão do conhecimento e da informação, visando à integração entre a Agência e suas Unidades 
Regionais, bem como em relação a outros órgãos e entidades do Poder Público. 
Período: Dezembro de 2015 a Agosto de 2016 
 
Superintendente Executivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
Coordenação do alinhamento das ações e atividades das demais Superintendências e órgãos da ANTT 
com os objetivos e missão da Agência; 
Assessoramento da Diretoria no tratamento dos assuntos internacionais com os demais órgãos e 
entidades do Governo Brasileiro, em especial, com aqueles do ministério dos Transportes; 
Assessoramento da Diretoria em suas relações com organizações e fóruns internacionais, com 
entidades e governos estrangeiros, visando à coordenação e o estabelecimento de posições de 
interesse da ANTT e sua harmonização com as posições do Governo Brasileiro; 
Assessoramento da Diretoria na coordenação das atividades de cooperação técnica e financeira com 
entidades estrangeiras e organismos internacionais e gerenciar os contratos com financiamento de 
entidades internacionais; e 
Período: Março de 2014 a Dezembro de 2015(em exercício cumulativo com a Superintendência de 
Estudos e Pesquisas) 
 
Superintendente de Estudos e Pesquisas da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
Desenvolvimento de estudos e promoção de pesquisas objetivando a definição de um modelo para 
análise permanente dos sistemas de transportes sujeitos a regulação da ANTT, envolvendo a 
qualidade dos serviços, seus custos, a integração física e operacional entre os modais, o 
desenvolvimento de tecnologias, a preservação do meio ambiente e a ampliação da competitividade 
do País no mercado internacional. 
Promoção de pesquisas para o acompanhamento e monitoramento do mercado de movimentação de 
pessoas e bens nas diversas modalidades de transportes. 
Desenvolvimento e realização de análises comparativas sobre os mercados de transportes no Brasil e 
no exterior. 
Promoção de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias aplicáveis ao setor de transportes; 
Coordenação da publicação da revista eletrônica e demais publicações técnicas de interesse da ANTT. 



Período: Janeiro de 2013 a Março de 2015 
 
Gerente de Projetos na Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 
Concepção e desenvolvimento de políticas públicas 
Criação e elaboração de programa estatal de caráter permanente para desenvolvimento nacional da 
aviação civil 
Elaboração de diretrizes para setor regulado 
Elaboração de Decretos, normas interministeriais e decorrentes para critérios da partilha da tarifa 
aeronáutica 
Participação no grupo de trabalho responsável pela definição dos modelos jurídicos e procedimentais 
para a realização da primeira realização de concessão de infraestrutura do setor aéreo (aeroportos de 
Brasília, Guarulhos e Viracopos) 
Período: De Julho de 2011 a Out 2012 
 
Gerente de Defesa do Usuário e da Concorrência da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT  
Proposição de medidas para fomento à concorrência e defesa do usuário no setor de transportes 
terrestres 
Criação e implantação da área de Defesa do Usuário da ANTT 
Definição e acompanhamento das medidas de tutela do usuário na ANTT 
Análise de processos de controle e repressão de condutas e estruturas que possam afetar a 
concorrência no mercado do serviço de transportes terrestres. 
Acompanhamento de processos de abertura de capital em empresas reguladas. 
Elaboração de normas e regulamentos aplicáveis à disciplina concorrencial no setor de transportes 
terrestres. 
Período: De Abril de 2009 a Junho de 2011 
 
Gerente de Avaliação de Mercado e Defesa da Concorrência da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT  
Análise de processos de controle e repressão de condutas e estruturas que possam afetar a 
concorrência no mercado do serviço de transportes terrestres. 
Acompanhamento de processos de abertura de capital em empresas reguladas. 
Elaboração de normas e regulamentos aplicáveis à disciplina concorrencial no setor de transportes 
terrestres. 
Apoio técnico-jurídico para a realização da 2ª Etapa de concessão de rodovias federais 
Período: Março de 2006 a Fevereiro de 2008 
   Agosto de 2008 a Abril de 2009 
 
Superintendente de Regulação Econômica e Fiscalização Financeira da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres  
Exercício de funções em nível estratégico na definição de mecanismos de regulação econômico-
financeira no serviço de transportes terrestres. 
Período: Fevereiro a Agosto de 2008 
 
Adjunto da Divisão Orçamentária e Financeira do Ministério da Defesa  
Durante desempenho das funções de 1º Tenente do Exército Brasileiro 
Chefia do Setor de Contratos e Convênios 
Chefia do Setor de Planejamento e Orçamento. 
Presidência da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro 
 
Outras atividades do período da Ativa como Oficial do Exército: 1997-2002 
Chefe da sessão de controle de pessoal R/2 na Diretoria de Serviço Militar 
Instrutor de curso de formação de cabos e soldados no 32º GAC 
 

IV–  PRINCIPAIS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO 

 
Pós-graduação e MBA 
 
Fundação Getúlio Vargas/FGV-SP 
Disciplina: Contratos de concessão – modelos aeroportuário, rodoviário e ferroviário 
 



Universidade de Brasília-CEFTRU/Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes 
Disciplina: Direito e Economia Aplicados ao Transporte Terrestre 
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – NCE/UFRJ 
Disciplina: Administração Pública e Fundamentos da Regulação 
Curso de Formação de Especialistas em Regulação 
 
Instituto Processus de Cultura Jurídica 
Disciplina: Direito Administrativo  
Turmas de Pós-graduação em Direito Público, Direito Tributário e Direito Penal 
 
Centro Universitário do Norte – UNINORTE (Rio Branco/AC) 
Disciplina/módulo: Agências Reguladoras 
MBA Direito do Estado e Gestão de Políticas Públicas 
 
Universidade Federal do ABC 
Disciplina/módulo: Licitação e Contratos Administrativos 
 
Escola Nacional de Administração Pública - instrutor 
Disciplina: Licitações e contratos (Elaboração do Edital, Procedimento e Questões polêmicas) 
Tendo ministrado cursos em Brasília e São Paulo  
 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 
Disciplina: Processo Administrativo Federal – Lei 9.784/99 
 
Graduação 
Centro Universitário UNIEURO 
Disciplina: Direito Administrativo – 2006 a 2007 
 
Faculdades Integradas do Planalto Central - FIPLAC 
Disciplinas: Introdução ao Estudo de Direito, Direito Administrativo (I e II) e Processo 
Administrativo. – 2004 a 2006 
 
Centro de Ensino Universitário de Brasília - UNICEUB 
Disciplina: Direito Penal III – 1º Semestre 2004 


