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Profissão: contabilista e advogado.

Graduação: Colégio Anchieta e Universidade Braz Cubas – S.P.

Títulos acadêmicos: Possui vários títulos de aperfeiçoamento e/ou extensão
universitária nos seguimentos ou áreas do direito em que atua.

Especializações: Especialista em Direito Eleitoral, Mediação e Conciliação pela

Faculdade de Direito de São Bernardo; especialista em Política e Estratégica pela
ADESG/ESG; e várias outras especializações diversos envolvendo direito
comercial, tributário, cível, arbitragem, mediação, conciliação e direito
administrativo, conquistadas ao longo de 32 anos de profissão.

Capacitação: Capacitado pelo C.N.J. e T.J.S.P. para a desenvoltura da

Conciliação e Mediação Judicial.

Atuação Profissional e Social: Advoga há mais de 3 décadas na Comarca de

São Bernardo do Campo – S.P., com banca própria, desempenha funções de mediador
e conciliador em Câmaras Públicas e Privadas, bem como, é árbitro há tempos, leciona
em cursos de capacitação de mediadores e conciliadores judiciais; é palestrante acerca
de temas diversificados, principalmente voltados aos Meios Alternativos para a
Solução de Conflitos; preside a Associação dos Advogados de São Bernardo do
Campo; presidiu por 2 gestões o Rotary Club Rudge Ramos – S.B.C.; e, ex-diretor da
Associação Comercial e Industrial de S.B.Campo – ACISBEC; fundou e presidiu a
Associação Comunitária Pro- Vigilância, foi ouvidor da O.A.B. Subsecção de São
Bernardo do Campo onde atualmente é presidente da Comissão de Eventos e Cultura;
atuou como Conselheiro Comunitário e participou de colegiado relativo ao Fundo de
Assistência ao Trânsito do Município de S.B.Campo; foi membro da Comissão de
Meio Ambiente da O.A.B. Secção São Paulo; compôs por anos, a Comissão de
Conciliação, Mediação e Arbitragem da O.A.B./S.P.; compõe o Corpo de
Conciliadores, em Segunda Instância, do CEJUSC – T.J.S.P., há quase dez anos e
compôs por longo tempo o Conselho de Segurança – CONSEG, afeto à área do Rudge
Ramos – S.B.Campo – S.P. Atualmente é Diretor de Ética na UNIMARB – União das
Instituições Arbitrais, Mediadores e Árbitros do Brasil, com sede na Capital – S.P.

Experiência como docente em cursos na área: Leciona Conciliação e

Mediação Judicial pelo IPROMESC (Instituto de Profissionais em Métodos de
Solução de Conflitos); I.I.I. (Instituto IPSO IURE) e TASP – Centro de Mediação e
Arbitragem de São Paulo; é palestrante e incentivador da utilização do Meios
Alternativos para Solução de Conflitos Sociais conforme a nova política do C.N.J. e
Tribunais desta nação.

Produção acadêmica: Articula artigos em jornais, revistas e sempre participa

de entrevistas envolvendo temas do direito, da área fiscal, contábil, ética profissional
e MASC’s.

