


 
Advogado, pós graduado em direito do trabalho e mestre em ciências ambientais, com mais de 20 anos 
de atuação na área jurídica empresarial, bem como em relações trabalhistas e sindicais tendo ocupado 
cargos de liderança em empresas de grande porte.  
 
Gerente Jurídico Trabalhista, Ambiental e do Contencioso Geral na Embraer S.A., terceira maior 
empresa de aviação do mundo, empresa que também é uma das maiores exportadoras do Brasil. Além 
da atuação jurídica na Embraer, ocupou nesta empresa o posto de Presidente do Comitê de Ética e 
Conduta. 
 
É Membro efetivo das Comissões Especial de Apoio aos Departamentos Jurídicos e da Comissão 
Especial de Ética Empresarial, ambas da OAB Secção São Paulo, membro do Comitê de Relações de 
Trabalho da Câmara do Comercio Brasil Estados Unidos, Diretor Jurídico e Chief Compliance Office da 
ABRIMOS, associação sem fins lucrativos criada para apoiar o refúgio no Brasil. 

   
Foi professor de graduação e pós graduação em direito do trabalho e palestrante em diversos eventos 
no Brasil, com destaque para o evento Seminário Mão de Obra Estrangeira no Brasil e Brasileira no 
Exterior - Edição Nacional, realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha onde dividiu 
o painel com o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Guilherme Caputo Bastos e impactos da 
Reforma Trabalhista, evento patrocinado pelo CIESP e Parque Tecnológico de Botucatu, onde dividiu 
painel com a Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho Maria Cristina Mattioli. 
 
Também é palestrante internacional, com destaque para o Latin Lawyer 3rd. Annual Labour & 
Employment Conference  abordando o tema Diversity & Inclusion, evento realizado em Miami - FL. 
 
Como reconhecimento, ele e seu time ficaram entre as quatro equipes selecionadas para o Latin 
American Counsel Awards, evento promovido pela Association Of Corporate Counsel (ACC) e 
International Law Office (ILO) para premiar a equipe jurídica trabalhista corporativa de maior destaque da 
América Latina no ano de 2016.  


