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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

 
Superior Completo – Direito – Uniceub – 1º semestre de 2003.  

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes. – 2003.  

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. – 2007. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
 

 

 
1 – Advocacia-Geral da União – AGU : atuação como Advogado da União de outubro de 2006 até a presente data.  

Consultoria Jurídica Junto ao Ministério do Trabalho  

Chefe da Divisão de Análise e Consultas Trabalhistas (DAS 101.2), de fevereiro de 2017 até a presente data.  

Chefe da Divisão de Análise de Procedimentos Disciplinares (DAS 101.2), de março de 2016 a fevereiro de 2017.  

Coordenador-Geral de Assuntos de Direito Trabalhista (DAS 101.4), de abril de 2010 a julho de 2013. Coordenador de 

Legislação Trabalhista (DAS 101.3), de dezembro de 2009 a abril de 2010.  

Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Cultura:  

Coordenador-Geral de Assuntos Judiciais e de Servidores Públicos, de abril de 2017 até a presente data.  

2 - Superior Tribunal de Justiça, STJ – Analista Judiciário, Área Judiciária – análise de agravos de instrumento contra decisão 

denegatória de recurso especial: indexação do assunto, fixação da competência dos órgãos internos do Tribunal, de acordo 

com o Regimento Interno, verificação de prevenções e impedimentos.  

3 – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Promotoria de Registros Públicos, Promotoria de Família e Promotoria 

da Fazenda Pública) – mar/01 a fev/03 – estagiário – elaboração de pareceres e relatórios, pesquisa jurisprudencial, doutrinária 

e de legislação nas áreas de atuação de direito administrativo, constitucional, civil e processo civil.  

4 – Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub, NPJ/Uniceub – ago/01 a dez/01 – estagiário – elaboração de peças processuais 

nas áreas cível, penal e administrativa, comparecimento em audiências de conciliação, instrução e julgamento e atendimento 

ao público.  

5 – Caixa Econômica Federal, CEF – set/00 A dez/00 – estagiário – pesquisa doutrinária e jurisprudencial, verificação de 

andamento de feitos de interesse da instituição, verificação de publicações referentes a feitos de interesse da instituição em 



diários oficiais, serviços administrativos. 

 

PUBLICAÇÕES  
 

 
“Os Interesses Metaindividuais Trabalhistas e a sua Defesa em Juízo pelo Sindicato” em “Temas Aprofundados da Advocacia-

Geral da União”, obra coletiva de artigos científicos, organizada por Lucas dos Santos Pavione e Luiz Antonio Miranda Silva, 

publicada pela Editora JusPodivm em 24/11/2011 (ISBN 978-857761-488-2).  

“Sistema de Cotas Raciais no Mercado de Trabalho e Princípio da Proporcionalidade” em “Temas Aplicados de Direito do 

Trabalho & Estudos de Direito Público”, obra coletiva de artigos científicos, organizada e coordenada por Jerônimo Jesus dos 

Santos, publicada pela Editora LTr em maio de 2012 (ISBN 978-85-361-2110-9).  

“Disciplina Jurídica Acerca do Emprego Doméstico no Brasil e princípio da igualdade Material ” em “Temas Aplicados de Direito 

do Trabalho & Estudos de Direito Público”, obra coletiva de artigos científicos, organizada e coordenada por  

Jerônimo Jesus dos Santos, publicada pela Editora LTr em maio de 2012 2012 (ISBN 978-85-361-2110-9). 

 


