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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Graduado em Ciências Contábeis – Fundação Visconde de Cairu – 1992; 

 Extensão em Psicologia Analítica – Clínica Psiquê - Faculdade Hélio Rocha – SSA/BA – 2008; 

 MBA Executivo em Controladoria e Finanças para Gestão de Negócios – UNIFACS- 2010; 

 MBA em Contabilidade e Direito Tributário – com ênfase em gestão de risco fiscal e escrituração 

eletrônica (SPED) – IPOG BSB/DF – 2015/16; 

 

REGISTROS PROFISSIONAIS 

 CRC  - Conselho Regional de Contabilidade do DF, GO e MG;  

 IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil;  

 INPECON – Instituto dos Peritos e Consultores Técnicos do DF;  

 CNPC - CADASTRO NACIONAL DE PERITOS CONTÁBEIS DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE -  Nº 1068 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

PERÍCIAS CONTÁBEIS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 

 Nas Varas Civis Estaduais/Distrital: Ordinária, apuração de haveres, avaliação de patrimônio 

incorporado, compensação de créditos, consignação e depósito pagamento, desapropriação de bens, 

dissolução de sociedades, exclusão de sócio, embargos de impedimento de consumação de alienação, 

estimativa de bens penhorados, exibição de livros e documentos, extravio e dissipação de bens, falta de 

entrega de mercadorias, fundo de comércio, indenização por danos, inventário na sucessão hereditária, 

liquidação de empresas, lucros cessantes, fraudes contábeis e desvios financeiros, medidas cautelares, 

possessórias,  
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prestação de contas, rescisória, revisão de contratos, busca e apreensão, consignação em pagamento, 

comissão de pena pecuniária, cambiais,  

 Nas Varas de Fazenda Pública e Execução Fiscal: Processos tributários e ações envolvendo tributos 

de modo geral, ICMS, ISS, IPTU; 

 Nas Varas de Falências e recuperação Judicial: Falimentares em geral e as voltadas aos 

procedimentos de recuperação judicial de sociedade empresária; 

 Nas Varas Criminais: Fraudes e vícios contábeis, adulterações de lançamentos e registros, desfalques 

e alcances, desvios e fraudes financeiras, apropriações indébitas, inquérito judicial para efeitos penais, 

crimes contra a ordem econômica e tributária, corrupção e lavagem de dinheiro, dentre outras; 

 Nas Varas de Família: Avaliação de pensão alimentícia, avaliação patrimonial, dentre outras; 

 Na Justiça Federal: Execução fiscal (INSS, FGTS, tributos federais e contribuições sociais em geral), 

desapropriação de terra por parte da União e demais questões que envolvem a união. 

 

RESUMO  DAS  QUALIFICAÇÕES 

Atuando desde 1995 na gestão de serviços e processos na área contábil, tributária, auditoria, compliance 

(conformidade legal), avaliação e gestão de risco, avaliação de empresas (Valuation), planejamento e 

organização patrimonial e sucessória, investigação de erros e fraudes tributárias, fraudes e desvios 

financeiros e, como perito judicial e extrajudicial, nos últimos vinte anos, em perícias contábeis, 

tributárias, prestação de contas, concordatas e falências, fraudes tributárias, contábeis e financeiras, 

apuração de haveres, reorganizações societárias (cisões, fusões e incorporações), dentre outras. 

Atualmente como: 

- Perito Contábil Judicial e Extrajudicial, Auditor e Controller, Compliance e Consultor Empresarial nas 

áreas financeira, contábil, tributária, financeira, compliance, gestão de risco e processos; 

- Consultor com foco em Políticas Públicas direcionadas a desburocratização dos processos de Registro 

e Licenciamento de Empresas – Lei 123 e 147 – Micro e Pequenas Empresas. 

Na área pública e privada: Ocupou cargos de Auditor, Contador Geral, Controller, Assessor 

Financeiro em diversas empresas privadas e de Coordenador Financeiro em projeto de financiamento do 

BID junto a Secretaria de Estado na Bahia. 

Na área acadêmica: Atuou seis anos como subcoordenador de cursos e professor universitário nas 

cadeiras de contabilidade geral, contabilidade gerencial, orçamento- planejamento e controle, auditoria 

e perícia, reorganizações societárias (fusões e incorporações), dentre outras. 
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