EMERSON DE FREITAS
Brasileiro, 329anos, solteiro, sem filhos
CPF (BRA) 072.889.346-08
Endereço profissional: Rua do Catete, 137,
35420-000 Mariana, Minas Gerais - Brasil
Pessoal - (31) 86184405
Advogado.freitas@hotmail.com

Perfil profissional
Honestidade e confiabilidade, Planejamento estratégico e operacional, liderança, visão
estratégica de diferentes segmentos e serviços na área advocatícia e planejamentos,
tributário, administrativos, cível e legislativo, habilidade de negociação, organização e
comunicação, adaptabilidade e flexibilidade a novas funções e novos ambientes,
objetividade e principalmente coragem e determinação para mudanças de paradigmas.
Um cargo que traga novos desafios e utilize minha experiência profissional na área da
advocacia.

Formação

 Escolaridade
Formação superior completa.
 Graduação
Direito, UNIPAC - Universidade Presidente Antônio Carlos
 Pós-Graduação em curso
Direito Penal,Processo Penal, Execuções criminais.
Direito Eleitoral

Histórico profissional
 Faculdade Fama/Femar- desde Fevereiro/2014
(empresa de grande porte no segmento de ensino superior)
Professor
• Atividades desenvolvidas: Professor de Direito Tributário e Direito Administrativo no
curso de Administração.

 Câmara Municipal de Mariana –Abril de 2012 a Julho de 2014.
(Empresa de grande porte no segmento serviços públicos)

Chefe de gabinete parlamentar
Prestação de serviços como assessoria jurídica, elaboração de leis; organização de
pessoal, supervisão de tarefas, comunicação e publicidade, elaboração de contratos,
fiscalização de leis, defesa judicial e extrajudicial dos interesses do legislativo,
negociação direta com os Órgãos do Executivo Municipal, Estadual e Federal.
 Escritorio de advocacia Freitas, Faria– desde Agosto de 2012
Advogado
Elaboração de defesas em ações cíveis, criminais, tributaria, trabalhistas,
administrativo, realizações de audiência e juris, administração de pessoal, orçamento
e fiscalização de tarefas.
 Palestrante
Palestrante de temas de Direito civil em Empresas do segmento de transporte público.
Palestrante de temas de Direito Consumidor em escolas públicas de ensino médio.
Palestrante de temas de Direito Penal no CEFET campos Ouro Branco.
Palestrante de temas de Direito Consumidor no CEFET campos ouro branco.
 Revista Bonita- desde julho/2013 a Janeiro/2014
(Microempresa no segmento publicidade)

Colunista convidado da área jurídica.
Professor/Instrutor da IBA (Instituto brasileiro de Administração) 2012
(Empresa de grande porte de ensino)

Instrutor/Professor
Desenvolvimento de estudos e aulas no curso de formação da guarda Municipal de
Ouro Preto/MG. Edital 01/2011na forma Matriz nacional de formação para Guardas
Municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública- SENASP, Ministério da
Justiça do Brasil.

Outros
Participante da VII – encontro Luso- Brasileiro de jurista do Trabalho em Ouro Preto/MG, com
total de 30 horas- Abril de 2012;
Mini curso de Crimes contra a dignidade sexual, total 12 horas- Junhode 2012;
Curso de Oratória, total 12 horas- Abril de 2011;
Participante do Congresso Luso – Brasileiro de Direito do Patrimônio Cultural, total 23 horasMarço de 2011;
Participante do 1º encontrode Relações Humanas no Trabalho e Assédio Moral, total 08 horasNovembro de 2010

Curso de Conciliador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais , 11 horas- Setembro de
2010;
Participante do seminário de temas do Direito do Consumidor, 20 HORAS- Setembro de 2008;
Participante do Congresso Jurídico Vila Rica de Ouro Preto, 25 horas- Maio de 2011.
Participante dasII, III, IV, V ,VII e VIII semanas de estudos jurídicos de Mariana/MG, 36 horas- de
2009 a 2013;

