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    FORMAÇÃO  
✓ DOUTORADO EM DIREITO COMERCIAL PELA USP – conclusão prevista para 01.2021 

Orientação: Prof. Titular Dr. Des. Newton De Lucca  
Título: Preservação da empresa e interesse público: uma teoria sobre a recuperação 
judicial dos concessionários 

✓ DOUTORADO EM DIREITO PROCESSUAL PELA UERJ conclusão prevista para 02.2022              
Orientação: Prof. Titular Dr. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro / Prof. Titular Dr. Humberto Dalla 
 Título: Processo concursal empresarial: um estudo sobre o juízo universal na recuperação 
judicial e na falência  

✓ MESTRE EM DIREITO COMERCIAL PELA UERJ 
 Dissertação, aprovada com louvor, intitulada “A recuperação judicial dos grupos de 
sociedades: aspectos de direito material e processual a serem considerados” 
Orientação: Prof. Associado Alexandre Assumpção / Prof. Titular Des. Newton De Lucca 

✓ BACHAREL EM CIÊNCIAS JURÍDICAS PELA UFRJ 
 Monografia indicada para o prêmio de melhores monografias da faculdade intitulada 
“Arbitragem na indústria do petróleo brasileira” 

✓ COLÉGIO NOTRE DAME IPANEMA – Ensino Fundamental e Médio 
 

IDIOMAS 

✓ Inglês (Fluente) 
 

HISTÓRICO PROFISSIONAL COMO ADVOGADO   
✓ FREITASLEITE ADVOGADOS – Advogado nas áreas de contencioso & arbitragem, societário e 

private wealth (novembro/2018 – atualmente) 
✓ CAMPOS MELLO ADVOGADOS IN COOPERATION WITH DLA PIPER – Advogado na área de 

contencioso, arbitragem, falência e reestruturação (março/2017 - novembro/2018) 
✓ ESCRITÓRIO FERNANDO OROTAVO - ADVOGADOS - Advogado nas áreas de contencioso judicial 

e administrativo (CVM) (janeiro/ 2015 - março/2017) 
✓ KARIM VAKIL ADVOGADOS – Advogado na área de direito societário e infraestrutura (agosto/2014 

– janeiro/ 2015) 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
✓ Foi Vice-Presidente da Comissão Especial de Falências e Recuperação Judicial da OAB-RJ 

em 2018, permanecendo como membro da comissão até os dias atuais.  
✓ Membro da Comissão de Arbitragem da OAB/RJ 
✓ Encaminhou, por meio da OAB/RJ, diversas propostas de mudança da Lei 11.101/2005 (Lei de 

falência e recuperação judicial) ao Grupo de Trabalho do Ministério da Fazenda (Portaria 
467)  

✓ Foi diretor-presidente (2017-2018) e tesoureiro (2016-2017) da Associação Brasileira dos 
Estudantes de Arbitragem (ABEArb) 

✓ Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB integrando as comissões de mediação 
e arbitragem e de direito empresarial 

✓ Foi membro da Banca de Correção do Exame para ingresso na OAB na área de direito 
empresarial de 2014-2016 

✓ Foi professor convidado de direito empresarial na Escola da Magistratura do Rio de 
Janeiro (EMERJ) (junho/2015 – janeiro/2018) 

 
ARTIGOS E TRABALHOS PUBLICADOS  

✓ Restructuring & Insolvency in Brazil (Lexology’s Guides), em coautoria com Leandro Rinaldi  
✓ Arbitration and the first pre-salt bidding rounds (ABEArb Bulletin – Second International Edition) 
✓ Suspension of the effects of an arbitral award by virtue of the breach of the equal treatment of the 



parties: the Paranapanema Case (Blog da Young ICCA), em coautoria com Daniel Becker 
✓ The consolidation of arbitral proceedings by the courts: the Corumbá III case and the decision 

issued by the Rio de Janeiro State Court of Justice (YIAG Newsletter), em coautoria com Daniel 
Becker  

✓ Reflexões sobre a contribuição da arbitragem internacional para a solução de conflitos de 
interesses nas companhias (In: Revista de Direito de Direito Bancário e Mercado de Capitais, nº 75), 
em coautoria com Newton De Lucca 

✓ Aspectos a serem considerados na aquisição de ativos de empresa em recuperação extrajudicial 
(Publicado no livro “Novos temas de direito e Corporate Finance” da Quartier Latin), em coautoria 
com Leandro Rinaldi  

✓ Arbitragem na indústria do petróleo brasileira (In: Direito Marítimo e Portuário - Estudos 
Contemporâneos em homenagem ao professor Sérgio Mattes, coordenado pela Prof. Eliane 
Octaviano), em coautoria com Alexandre Assumpção 

✓ A Mediação como ferramenta de pacificação de conflitos (In: Revista dos Tribunais, nº 975), em 
coautoria com Humberto Dalla 

✓ O contraditório na recuperação judicial (No prelo), em coautoria com Marco Antônio dos Santos 
Rodrigues 

✓ A compatibilidade da arbitragem com a falência e a recuperação judicial (No prelo) 
✓ Regulação do transporte marítimo de petróleo, gás e derivados, análise da Portaria ANP nº 1702002 

e as atribuições da ANTAQ e ANP neste setor (PD-PETRO) 
✓ Análise Jurídico-Econômica da Indústria do Petróleo expectativas e desafios do novo marco 

regulatório para as áreas do Pré-Sal (Revista do CONPEDI) 
✓ Um diálogo entre o conceito de jurisdição e a arbitragem na perspectiva do ordenamento jurídico 

brasileiro (Revista do CONPEDI) 
✓ A Sociedade Anônima Simplificada (RE-SAS) e o fenômeno de simplificação das estruturas 

corporativas (Revista do CONPEDI), em coautoria com Caroline Pinheiro 
✓ A sociedade em conta de participação e suas particularidades (Revista do CONPEDI), em coautoria 

com Caroline Pinheiro 


