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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
 

 



2004 – 2017  MJ/SNJ/DRCI  Brasília (DF) 

Exerce o cargo de Coordenador-Geral de Cooperação Jurídica Internacional (DAS 101.4), respondendo pelos 
tratados e foros internacionais em matéria civil e pelo trâmite dos pedidos de auxílio jurídico e das cartas 
rogatórias ativas e passivas em matéria civil, tendo também respondido pela cooperação penal entre 2004 e 
2007, assim como no segundo semestre de 2012; 
Exerce a função de Ponto de Contato Nacional designado pelo Itamaraty para o iSupport, sistema de gestão e 
tramitação eletrônica de pedidos baseados na Convenção de Alimentos da Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado; 
Exerceu a Coordenação do Piloto da Rede de Cooperação Jurídica em Matéria de Família e Infância da 
Organização dos Estados Americanos – OEA; 
Exerceu a função de Perito Designado para o Grupo de Trabalho Anticorrupção da CPLP; 
Figura como Ponto de Enlace para Prestação de Alimentos da Rede Ibero-Americana de Cooperação Jurídica 
Internacional - IberRede; 
Figura como ponto de contato: (a) da Rede de Cooperação Jurídica em Matéria Penal e Extradição da OEA; (b) 
da Rede Ibero-Americana de Cooperação Jurídica Internacional; (c) da Rede de Cooperação Jurídica e Judiciária 
dos Países de Língua Portuguesa; (d) da Rede do Subcomitê Internacional da National Child Support 
Enforcement Association; e (e) da Rede Mundial de Prestação Internacional de Alimentos; 
Avaliador certificado do GAFI/FATF, do GAFILAT, do WGB/OCDE e do UNODC/UNCAC, atuou como avaliador 
da implementação de convenções pelo Brasil e por outros países; 
Coordenador do Grupo de Trabalho Interministerial para a internalização da Convenção da Haia sobre a 
Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças ou Outros Membros da Família e do seu Protocolo sobre 
Lei Aplicável; 
Ministra palestras no país e no exterior sobre combate ao crime organizado transnacional e à lavagem de 
dinheiro, sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional em matéria penal e civil; 
Representa o Departamento e a Secretaria em diversos foros internacionais e em negociações de tratados 
bilaterais, regionais e multilaterais; 
Atua na preparação de respostas a questionários de organismos internacionais; 
Exerceu o cargo de Diretor-Adjunto (DAS 101.4) do DRCI/SNJ/MJ; 
Exerceu o cargo de Assessor de Tratados e Foros Internacionais (DAS 101.3 e DAS 102.4, em ocasiões distintas), 
sendo responsável pelas negociações de tratados bilaterais e multilaterais, pela gerência e pelo 
acompanhamento substantivo das redes de cooperação e dos foros internacionais, bem como pelos processos 
de verificação da implementação de convenções em que o Brasil figure como avaliador ou avaliado; 
Atuou como palestrante e examinador do tema de combate à lavagem de dinheiro nos cursos de formação da 
ESAF para a CGU de 2004 a 2005. 
 
2003-2004  MEC/INEP Brasília (DF) 

Exerceu o cargo de Assessor Internacional, sendo responsável por toda a atuação internacional do órgão, 
inclusive negociações e eventos de âmbito bilateral, regional e multilateral. 
  
2002-2003  MF/COAF Brasília (DF) 

Exerceu o cargo de Assessor da Área Internacional, tratando de assuntos relacionados ao combate à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 
Desenvolveu contatos com organizações internacionais, principalmente o Grupo de Egmont de Unidades de 
Inteligência Financeira; 
Representou o COAF no Grupo de Trabalho Legal do Grupo de Egmont. 

 

 



1998–2002  MDIC/SECEX  Brasília (DF) 

Exerceu o cargo de Chefe de Divisão, sendo substituto do Coordenador-Geral; 
Representou a SECEX nos Comitês Interministeriais CCEx, CFGE e COMACE; 
Chefiou a recepção de delegações estrangeiras e de organizações internacionais; 
Participou da banca examinadora da Escola de Administração Fazendária - ESAF do primeiro concurso para 
Analista de Comércio Exterior; 
Elaborou a apostila de Crédito e Financiamento e foi palestrante pela Universidade de Brasília – UnB no segundo 
concurso para Analista de Comércio Exterior; 
Elaborou a apostila de crédito e financiamento da versão 2002 do projeto Rede Nacional de Agentes de 
Comércio Exterior. 
 
1986–1998  Banco do Brasil S.A.  Brasília (DF) 

 
Posto Efetivo na Carteira de Comércio Exterior - CACEX, tendo exercido interinamente o cargo de Gerente de 
Exportação; 
Assessor na área de informações gerenciais da Unidade Estratégica de Negócios Internacionais, tendo exercido 
interinamente o cargo de Coordenador de Equipe; 
Assessor na área de Performance de Câmbio da Unidade Estratégica de Recuperação de Créditos, tendo 
exercido interinamente o cargo de Coordenador de Equipe. 
 

 
  

 
 


