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Consultant | Ml'S]
Federal District

www.linkedin.com/in/ 
antoniopnavega (Linkedln) 

.lattes.cnpq.br/5723440885877592
(Personal)

Summary
My business cards refers to me as lawyer, consultant, tax advisor,

etc.Top Skills
When start to know me you will discover that I am an entrepreneur 

fascinated by technology in all its meanings. I am a strategist and 

consider myself as curious.
I am a big enthusiastic of the effective communication power. As 

limited human beings, I believe we take our decisions based on ours 

abilities. By exploring skills of our teammates, partners, collaborators 

and friends through active listening, I eliminate excess information, 

lack of attention, stress and other reasons that undermine daily 

decisions making.

That is how I work with people. I guide myself by the major goals. 

Collecting impressions and never satisfied with the first answer.

My specialties include negotiation, corporative governance 

and strategy, public and private partnership. If you require any 

further information, please do not hesitate to contact me at 

navega@nfs.adv.br or navega@icd.org.br if you want to talk about 

developing solutions and reality changing.

Or even if you are seeking for an advisor.

International Law
Legal Advice 

Administrative Law

Languages

English (Limited Working)

Italian (Native or Bilingual)

Certifications

Bloomberg Market Concepts (BMC)

Publications

Direito da Concorrencia.
Estudo no direito comparado acerca 
da tentativa de regulamentagao 
do lobby para possivel aplicagao e 
adaptagao ao ordenamento juridico 
brasileiro.
Grupos de Interesse (Lobby) - Serie 
Pensando o Direito.
Bases conceituais de uma politica 
externa nacional.
Analise concorrencial de pianos de 
recuperagao judicial.

Experience

TIM Brasil
Conselheiro do Conselho de Usuarios 2020-2022 
December 2019 - Present (1 year 9 months)
Regiao Centro-Oeste

Conselho de Usuarios tern carater consultivo, voltado para a avaliagao dos 

servigos e da qualidade do atendimento, bem como para a formulagao de 

sugestoes e de propostas de melhoria dos servigos de telecomunicagoes 

prestados pela TIM Brasil.

Navega Faiad & Stemler Advogados 
Partner
April 2013 - Present (8 years 5 months)
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Brasilia Area, Brazil

Atuagao focada em gestao de processes e desenvolvimento de metodos 

de redugao de conflitos de forma transparente. A interferencia no processo 

decisorio utilizando tecnicas de negociagao e a forma mais eficaz de 

resolugao de conflitos. Opto por uma abordagem preventiva e conciliadora, 

de maneira a evitar o dispendio de capital e energia em processes judiciais 

desnecessarios, mitigando riscos e viabilizando o gerenciamento de 

estrategias pontuais. Em especial nos tribunais superiores, ministerios e 

agendas reguladoras. Acredito que uma boa comunicagao interpessoal e 

institucional resolve 90% dos problemas.

Instituto Constitucional Democracia - ICD 
Conselheiro Fiscal
August 2015 - December 2019 (4 years 5 months)
Brasilia Area, Brazil

Acompanhar a execugao dos orgamentos de operagao e manutengao e de 

investimentos, examinando as razoes de eventuais desvios entre os fluxos 

de caixa projetados nos exercicios anteriores e os realizados no exercicio. 

Discutir com a area juridica os processo, os riscos e as provisoes realizadas e 

a realizar. Elaborar piano anual de trabalho do conselho fiscal.

Partido Socialista Brasileiro - PSB 
Assessor especial da Presidencia 
September 2015 - February 2017 (1 year 6 months)

Assessorar o Presidente Nacional do Partido em assuntos tecnicos e politicos. 

Emitir pareceres em documentos tecnicos, sugerir medidas e procedimentos 

no encaminhamento de processes, pleitos e requisigoes dirigidas ao 

Presidente. Elaborar relatorios e documentos de interesse do Presidente. 

Planejar, dirigir, coordenar e executar as agoes de apoio ao gabinete.

Secretaria de Estado de Relagoes Institucionais e Sociais do Distrito 

Federal
Coordenador de Relagoes Federativas 
January 2015 - September 2015 (9 months)

Atuagao junto ao Poder Executive Federal em especial na gestao de 

convenios firmados pelo Governo de Brasilia. Foco em gestao de processes 

e desenvolvimento de metodo de gestao de transferencias voluntarias 

em especial "Emendas Parlamentares" no primeiro ano de "Orgamento 

Impositivo" (EC 86/PEC 358/13). Modelagem do banco de dados, criagao 

de "Caderno de Projetos do Governo de Brasilia" em conjunto com
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a Secretaria de Planejamento e Orgamento do Governo de Brasilia. 

Monitoramento de relatorios utilizando Reporting Services da Secretaria de 

Logistica e Tecnologia da Informagao - SLTI do Ministerio do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestao - MP. Eventuais visitas a SLTI-MP/SRI-PR/Casa 

Civil/CEF/Camara dos Deputados/Senado Federal para levantamento de 

requisites, implementagao e atualizagao dos dados. Participagao no Projeto 

Rede Siconv do MP como Coordenador-Geral da Unidade Gestora Estadual - 

UGE/DF.

Camara dos Deputados
Technical Assistant - (Lideranga do PSD)
September 2013 - March 2014 (7 months)

Assessoramento focado na Comissao de Agricultura, Pecuaria, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR, Comissao de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - CMADS e Plenario da Camara 

dos Deputados como assistente tecnico legislative elaborando projetos 

e pareceres sob orientagao do Lider do Partido (Dep. Eduardo Sciarra 

e Dep. Moreira Mendes). Participagao na Subcomissao Permanente de 

Combate a Cartelizagao do Agronegocio no Brasil, destinada a discutir e 

oferecer solugoes as praticas monopolistas em prejuizo dos produtores rurais 

brasileiros.

■

'

Institute Pensar Agropecuaria - IPA
Legislative Advisor
April 2013 - August 2013 (5 months)

Atuagao como consultor juridico legislative elaborando pareceres nas areas 

de Direito Constitucional, Direito Administrative, Direito Regulatorio alem de 

relagoes institucionais junto a Frente Parlamentar da Agropecuaria - FPA.

Com foco em temas de interesses das associagoes integrantes do IPA como 

a Associagao Brasileira dos Produtores de Algodao - ABRAPA, Associagao 

Brasileira dos Produtores de Soja do Brasil - APROSOJA Brasil, Associagao 

brasileira dos fabricantes de iscas inseticidas - ABRAISCA, etc. Elaboragao de 

estudos sobre a questao agraria referente a demarcagoes de terras indigenas 

e monitoramento dos debates no Congresso Nacional no ambito da Proposta 

de Emenda a Constituigao (PEC) 215/2000.

Vella Pugliese Buosi Guidoni-Advogados 
Lawyer
February 2013 - April 2013 (3 months)

t-'
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Atuagao como advogado com foco no Direito da Concorrencia e Defesa 

Comercial. Acompanhamento de processes administrativos no ambito do 

Conselho Administrative de Defesa Economica - CADE e Departamento de 

Defesa Comercial - DECOM da Secretaria de Comercio Exterior - SECEX 

do Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior - MDIC. 

Elaboragao de pesquisas de mercado, requerimentos e formularies de 

notificagao.

•A
•• v

Amin, Ferraz, Coelho Advogados Associados 
Lawyer
May 2012 - January 2013 (9 months)

Atuagao como advogado consultivo/preventivo elaborando pareceres e 

estrategias de atuagao junto ao Poder Executive Federal e Congresso 

Nacional. Especialmente nos setores do agronegocio nacional no ambito 

das agencias reguladoras com foco no Direito da Concorrencia e Defesa 

Comercial (Dumping, subsidies, salvaguardas, etc.).

. i

Sampaio Ferraz Advogados 
Trainee
January 2009 - January 2012 (3 years 1 month)

Atuagao como estagiario contencioso elaborando pesquisas, relatorios e 

monitoramento de processes junto a Justiga Federal do Distrito Federal - 

JFDF, Tribunal Regional Federal da 1a Regiao - TRF1, Superior Tribunal de 

Justiga - STJ e Supremo Tribunal Federal - STF. Bern como em processes 

administrativos na Agencia Nacional de Telecomunicagoes - ANATEL e no 

antigo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrencia - SBDC, formado pela 

Secretaria de Acompanhamento Economico do Ministerio da Fazenda - SEAE/ 

MF, Secretaria de Direito Economico do Ministerio da Justiga - SDE/MF e 

Conselho Administrative de Defesa Economica - CADE/MJ.

,v

,*
Magalhaes, Ferraz e Nery Advogados 
Trainee
June 2008 - December 2008 (7 months)

Atuagao como estagiario consultivo elaborando pesquisas, relatorios 

e monitoramento de processes administrativos no antigo Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrencia - SBDC, formado pela Secretaria 

de Acompanhamento Economico do Ministerio da Fazenda - SEAE/MF, 

Secretaria de Direito Economico do Ministerio da Justiga - SDE/MF e 

Conselho Administrative de Defesa Economica - CADE/MJ.
'is-

;V
■ ;
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Advocacia-Geral da Uniao 
Trainee
August 2007 - June 2008 (11 months)

Atuagao como estagiario elaborando pesquisas, relatorios e monitoramento de 

processes junto ao Supremo Tribunal Federal - STF, em especial na 1a e 2a 

Turma, subsidiando analises estrategicas na Secretaria Geral de Contencioso 

no Departamento de Analise Estrategica da Advocacia-Geral da Uniao - AGU/ 

SGCT/DAE.

♦

Secretaria de Acompanhamento Economico - SEAE/MF 
Internship
January 2008 - 2008 (less than a year)

Atuagao como intercambista elaborando estudo sobre o Setor de 

Semicondutores no Brasil no ambito do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnologico da Industria de Semicondutores - RADIS, sob 

coordenagao do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira.

Y

#■

Education
Saint Paul Escola de Negocios

Finangas para profissionais nao financeiros • (2016 - 2017)*

Fundagao Getulio Vargas

Agribusiness/Agricultural Business Operations ■ (2017 - 2017)

Universidade do Institute Educacional BM&FBOVESPA 

■ (2016 -2016)

University of Michigan
Successful negotiations: Strategies and Essential Skills • (2016 - 2016)

*
Centro Universitario de Brasilia
LL.B., Civil and Commercial Law ■ (2006 - 2011)
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