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CURRÍCULO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Roberto Postiglione de Assis Ferreira Junior 

Cargo: Diretor  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

BACHARELADO 

Descrição: Direito na faculdade de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ. 

Especialização em Direito Comercial 

PÓS-GRADUAÇÃO (LLM) 

Descrição: Direito Empresarial. Fundação Getúlio Vargas — FGV, Rio de Janeiro, Conclusão Julho 1996 

PÓS-GRADUAÇÃO  

Descrição: Regulação de Telecomunicações na Universidade de Brasília — UNB, Brasília, Dezembro 2002 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1. 1982/1986 — ESCRITÓRIO JURÍDICO ARTUR CARBONE — RIO DE JANEIRO — RJ, 

ADVOGADO PLENO. 

Ingressou como estagiário em 1979, atuando no Contencioso do Departamento Jurídico, onde 

posteriormente desempenhou as atividades de advogado Junior e em seguida Pleno, atuando intensivamente 

no contencioso judicial e administrativo interno envolvendo principalmente a matéria de Direito Comercial 

Marítimo e também atuando em demandas Cíveis, Família, Órfãos e Sucessões, Ambientais e do 

Consumidor. 

 

2. 1986/1996 — GRUPO 3 IRMÃOS — RIO DE JANEIRO — RJ, GERENTE JURÍDICO. 

Gerente Jurídico do grupo empresarial (holding) atuando nas áreas de importação e exportação, construção 

civil, armazéns gerais, empreendimentos e participações, atividades comerciais e contratuais com empresas 

de grande e médio porte. Responsável pela elaboração e viabilização contratual de negócios empresariais e 

advocacia consultiva. Responsável pelo contencioso e consultivo estadual e federal, em todas as instâncias, 

chefiando o departamento jurídico, contratando profissionais nas áreas cível, trabalhista e tributário-fiscal, 

consultivo e contencioso trabalhista, negociações sindicais e acompanhando todos os casos. Responsável 

pela contratação de profissionais da área jurídica em outros estados e países, acompanhamento de contratos 

e processos. Atuação em empreendimentos imobiliários, construção civil, incorporações, loteamentos, 

shopping center, edifício-garagem, locações, armazéns gerais, etc. Responsável pela discussão, elaboração 

e contratação com empresas prestadoras de serviços nos Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai e 

outros. Atuação no exterior na área imobiliária e negocial (EUA, ARGENTINA e URUGUAI). 

 

3. 1997/1999 — RR SALLES EMPREENDIMENTOS - CONSULTOR JURÍDICO. 

Acompanhamento e desenvolvimento de Projetos, Contratos e Negócios Jurídicos decorrentes da atuação 

da empresa, especialmente na área de agronegócios. 

 

 

4. ELETRONORTE — BRASÍLIA — DF, ADVOGADO E CONSULTOR EXTERNO. 



 

Advogado e consultor externo contratado pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. — Eletronorte, 

para atuar na área cível, contencioso e consultivo, no período de janeiro a dezembro de 1999. 

 

5. 2000/2008 — ABR TELECOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOM — 

BRASÍLIA — DF, ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA EXECUTIVA. 

Em 2000 assumiu o cargo de Advogado no Comitê Gestor de Roaming - CGR até sua alteração para 

Associação Brasileira de Roaming — ABR em 2002, quando passou a exercer o cargo de Gerente Jurídico 

até 2006. Em 2007 assumiu o cargo de Coordenador Jurídico da Associação Brasileira de Recursos em 

Telecom — ABR Telecom, passando em 2008 a ser o Assessor Jurídico da Presidência Executiva. 

Atuou como Assessor Jurídico da Presidência Executiva, responsável pelo Departamento Jurídico, 

respondendo diretamente à Presidência da ABR Telecom. Foi Coordenador Jurídico, respondendo pela área 

jurídica e regulatória da empresa ABR Telecom perante a ANATEL, inclusive nos aspectos legais e 

regulatórios, envolvendo a elaboração do texto do Regulamento Geral da Portabilidade e a implementação 

da Portabilidade Numérica. Coordenou os trabalhos jurídicos envolvendo a escolha da empresa como 

Clearing House da Portabilidade Numérica. Intensa atuação em TELECOM, responsável pelos contratos 

envolvendo a implementação do roaming nacional e internacional (MERCOSUL) na telefonia móvel, 

contato com todas as Operadoras de Telefonia Móvel no Brasil, Argentina, Uruguai e demais países da 

América Latina. Responsável pela discussão, elaboração e contratação com empresas prestadoras de 

serviços de Telecom nos Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai e outros. Nas atividades 

desempenhadas no jurídico da empresa atuou massivamente no Societário, Consultivo, Contencioso, do 

Consumidor, orientando e assessorando as empresas de telefonia pertencentes ao quadro de associadas da 

ABR Telecom. Relativamente ao contencioso e consultivo administrativo no Direito do Consumidor 

representou a ABR junto ao PROCON, bem como também no âmbito do Ministério da Justiça, Delegacias 

Especializadas, Ministério Público Federal e Estadual. Desempenhou as funções a frente de todo o 

contencioso especial e estratégico, sigilo de dados, demais processos societários, consultivo e contencioso 

trabalhista, negociações sindicais, elaboração de pareceres nos assuntos de interesse da empresa 

 

6. 2000/2017 — POSTIGLIONE E PEREIRA — ADVOGADOS. 

Sócio fundador da sociedade Postiglione e Pereira — Advogados, desde 2000 até 2017, exercendo a 

advocacia consultiva e contenciosa. 

 

7. 2008/2017 — LNTERTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL — BRASÍLIA — DF, CONSULTOR 

JURÍDICO. 

Acompanhamento e desenvolvimento de Projetos, Contratos e Negócios Jurídicos decorrentes da atuação 

de Consultoria Empresarial da INTERTECH Consulting. 

 

8. JULHO DE 2017/MAIO DE 2019 – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 

CENTRO-OESTE – SUDECO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO. 

Responsável pela condução da Diretoria de Planejamento e Avaliação, de julho de 2017 até maio 2019, 

especialmente por: 

 Planejar, dirigir, coordenar e avaliar a execução das atividades, praticar e expedir os atos de gestão 

administrativa e definir rotinas administrativas que melhor orientem a condução dos procedimentos restritos 

às competências da unidade; 

 Contribuir com subsídios para propostas de ajustes e modificações na legislação e nos regulamentos, 

incluindo edição de atos normativos necessários ao desenvolvimento das competências institucionais e ao 

cumprimento das orientações, diretrizes e prioridades estabelecidas; 

 Responder às solicitações de entidades da Administração Pública federal, estadual e municipal, incluindo 

órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público referentes às competências da 

unidade; 

 Elaborar, em articulação com o Ministério da Integração Nacional e outros órgãos públicos e entidades 

representativas da sociedade, e propor à Diretoria Colegiada planos, programas e ações para o 

desenvolvimento regional, em especial, o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, em 

consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e com os planos nacionais e estaduais; 



 

 Acompanhar, monitorar e avaliar planos, programas, ações e projetos nacionais e regionais de promoção 

do desenvolvimento sob a responsabilidade da SUDECO, em especial, do Plano Regional de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste; 

 Elaborar e propor à Diretoria Colegiada mecanismos de avaliação dos impactos das ações de 

desenvolvimento na área de atuação da SUDECO e implementá-los após aprovação pelo CONDEL; 

 Articular a definição de espaços prioritários em escalas regional, sub-regional e local, observando o Plano 

Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste e a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e 

propor à Diretoria Colegiada os critérios de elegibilidade que orientarão a celebração de convênios e outros 

instrumentos congêneres; 

 Articular com organismos e instituições nacionais e internacionais programas de cooperação técnica e 

financeira, com elaboração de relatório anual de gestão e avaliação, consultadas as demais unidades da 

Sudeco; 

 Propor à Diretoria Colegiada a celebração de convênios, acordos, termos de cooperação e outros 

instrumentos congêneres relacionados às competências institucionais da SUDECO. 


