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Advogado e Professor com experiência em Controle Externo, Direito Financeiro e Direito Público 

           

Resumo e formação acadêmica 

 Mestre em Administração Pública (Fundação João Pinheiro – 2017); 

 Pós-graduado em Direito Público (Universidade Gama Filho – 2013); 

 Curso online em Introduction to Finance (Universidade de Michigan – 2011) e em Public Financial 

Management - PFMx (Fundo Monetário Internacional – 2020); 

 Graduado em Direito (Universidade FUMEC - 2010); 

 Advogado com atuação na área do Direito Público; 

 Professor de cursos de graduação (PUCMINAS - 2019), pós-graduação (PUC, UNIFEMM, Escola 

de Contas) e preparatórios para concursos públicos (Estratégia Concursos e IOB Concursos). 

 No Tribunal de Contas, após bons resultados na análise de auditorias, foi nomeado Assessor 

jurídico direto do Presidente do Tribunal. Atualmente, exerce a função de Coordenador da equipe 

encarregada de fiscalizar as contas prestadas pelo Governador do Estado. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Set/11 – presente) 

Analista de Controle Externo (Coordenador de Fiscalização da Macrogestão Estadual (2019 - 2020) 

 Servidor efetivo responsável por coordenar a equipe de auditores que realiza o acompanhamento 

das contas do Governador nos aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e jurídico.  

 Foi assessor jurídico do Presidente do Tribunal de Contas em questões relevantes para o controle 

externo e para a Administração Pública, envolvendo concessões, PPPs e o Direito Financeiro. 

 

PUCMINAS / ESCOLA DE CONTAS DO TCE-MG / IOB / 

ESTRATÉGIA CONCURSOS / UNIFEMM 
(Mai/13 – presente) 

 Professor e palestrante credenciado em matérias envolvendo licitações e contratos, prestações de 

contas, controle externo, Direito Financeiro e orçamento público. 

 Lecionou as disciplinas: Auditoria e Controles da Administração Pública, Gestão de Contas 

Públicas, Direito Previdenciário, Direito Administrativo, Direito Financeiro e AFO, Orçamento 

Público e Licitação e Contratos Administrativos, entre outras. 

 

LIMA NETTO, CAMPOS FIALHO CANABRAVA (atual Fialho Salles) (Jun/09 – Ago/11) 

Escritório com atuação nacional em grandes projetos de infraestrutura e no ramo societário 

 Advogado associado à área de Direito Público com experiência em ações civis públicas, ações de 

improbidade administrativa e procedimentos em Tribunais Superiores; 

 Realização de sustentações orais no Tribunal de Justiça; 

 Assessoria em due-diligences, licitações, orçamentos públicos e direitos minerários. 
 

 

 QUALIFICAÇÕES, ARTIGOS E PALESTRAS 
 

 Idiomas: Inglês avançado, espanhol intermediário e francês básico; 

 Segundo Lugar da turma 2015/2017 do Mestrado da Fundação João 

Pinheiro, com média 92%; 

 Monitor do Núcleo de Direito Público no ano 2010; 

 Primeiro lugar no concurso para Monitor de Direito Internacional Público; 

 Atuação pro-bono no Juizado Especial do Consumo (2008); 

 Autor de artigos jurídicos envolvendo o controle externo; 

 Mais de 50 palestras e cursos proferidos. 

 Link para os artigos e palestras: http://lattes.cnpq.br/3622659323803156 

 
A lista dos artigos e palestras 

proferidas pode ser acessada 

com a leitura do QR CODE 

acima. 

 


