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FORMAÇÃO ACADÊMICA________________________________________________________________________ 

 

Curso de Direito Internacional Privado      Julho 2010 

Academia de Direito Internacional da Haia 

 

Mestre em Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional   Julho 2010 

Universidade Panthéon-Assas, Paris II, reconhecido pela UNB   com Menção Honrosa e 

Carta de Recomendação 

 

Diploma Superior de Universidade em Direito Internacional Privado   Julho 2009 

Universidade Panthéon-Assas, Paris II      com Menção Honrosa 

 

Bacharel em Direito        Dezembro 2006 

Faculdades Integradas Curitiba – Curitiba-PR       

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS__________________________________________________________________

 

Atuais 

 

Sócio fundador de Guandalini, Isfer & Oliveira Franco Advogados   De setembro de 2020 

Escritório em Curitiba/PR        à presente data. 

 

Sócio fundador de Alonso, Isfer & Borges Advogados     De janeiro de 2019 

Escritório em Brasília/DF        à presente data. 

 

Membro do Conselho Administrativo       De fevereiro de 2020 

ARBITAC         à presente data. 

 

Anteriores 

 

Professor da Universidade de Brasília – UNB     1º e 2º semestres de 2019. 

Cadeira: Direito Internacional Privado      

 

Chefe de Assessoria de Gestão, METRÔ-DF      De outubro de 2016 a  

          janeiro de 2019. 

Principais responsabilidades: Coordenador do Grupo de Trabalho Especial criado 

para realizar a reestruturação corporativa do METRÔ-DF segundo à Lei 

nº 13.303/2016; membro do Comitê de Gestão de Riscos do METRÔ-DF; suplente 

do METRÔ-DF no grupo de Pontos Focais da SEPLAG/UCEst; titular do METRÔ-

DF no Grupo de Trabalho de Verificação da Adequação da Governança nas 

Empresas Estatais do Distrito Federal, coordenado pela SEPLAG/UCEst. 

Principais experiências: Coordenação de equipe multidisciplinar do alto escalão; 

interlocução com o governo e com os diretores e demais colaboradores do METRÔ-

DF para a adequação à Lei nº 13.303/16; coordenação e participação no Ciclo de 

Debates sobre os Impactos da Lei das Estatais no METRÔ-DF; elaboração do Plano 

Estratégico Institucional e ao primeiro Plano de Negócios (de 2017) do METRÔ-
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DF; coordenação do trabalho de elaboração da proposta de alteração do estatuto 

social do METRÔ-DF; coordenação do trabalho de elaboração da proposta de 

regulamento interno de licitações e contratos do METRÔ-DF; atuação na gestão de 

risco, em especial para o macroprocesso de aquisição de bens e serviços; 

coordenação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. 

 

Professor da Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense   1º semestre de 2017 

de Direito Público – IDP         

Cadeira: Direito Internacional Privado 

 

Professor Voluntário da Universidade de Brasília – UNB    2º semestre de 2016 

Cadeira: Direito Administrativo        

 

Chefe da Procuradoria Jurídica, METRÔ-DF      De setembro de 2015 a 

          outubro de 2016 

Principais responsabilidades: Coordenação de equipe e atuação em processos 

judiciais e administrativos em direito público, tributário, societário, administrativo, 

contratos e licitações, direito do trabalho e direito de greve. 

Principais experiências: Coordenação de equipe de advogados; atuação na esfera 

administrativa, no Judiciário, no TCDF e no MPDFT para dar seguimento na 

licitação da manutenção do sistema do METRÔ-DF, gerando economia de 

aproximadamente 65 milhões de reais por ano (superior a 50%), após anos de 

contratações emergenciais; ação judicial para a cobrar centenas de milhões de reais 

de sobrepreço em contratos de manutenção; atuação administrativa, judicial e no 

TCDF para dar seguimento às licitações de modernização do sistema do METRÔ-

DF e de contratação de serviço de vigilância; dissídios coletivos de greve para 

reconhecer a impossibilidade de aumentos por restrição da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, atuando em conjunto com a Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

 

Sócio fundador, escritório Mossi & Isfer Advogados     De janeiro de 2014 a 

          julho de 2015 

Principais responsabilidades: Administração do escritório, atuação em demandas 

cíveis, comerciais, societárias e administrativas, de cunho interno e internacional, 

de modo preventivo e litigioso, perante tribunais estatais e arbitrais. 

Principais experiências: Serviços prestados ao Banco Cruzeiro do Sul – em 

liquidação extrajudicial; estruturação de empresa de incorporação imobiliária; 

redação e negociação de contratos nacionais e internacionais no ramo da construção 

civil. 

 

Advogado Sênior, escritório Camillo Filho, Carvalho & Ibañez   De julho de 2012 a 

          janeiro de 2014 

Principais responsabilidades: Demandas cíveis, análise e redação de contratos 

comerciais e participação em operações societárias, com projeção no mercado 

interno e internacional. 

Principais experiências: Renegociação e discussão judicial de dívidas bancárias 

com sete ou mais dígitos; finalização de perícia contábil da evolução de dívidas 

bancárias; reestruturação societária e redação de acordo de acionistas para grupo 

empresarial de grande porte; defesa em conflitos internacionais de empresa de 

importação e exportação de produtos hortifrutigranjeiros; obtenção de confiança de 

cliente antigo para causas de grande valor. 

 

Advogado Pleno, escritório Elias & Figueiredo     De maio de 2011 a 

          junho de 2012 

Principais responsabilidades: Atuação em processos cíveis e administrativos, 

redação de contratos nacionais e internacionais, atuação em direito societário e em 

licitações públicas. 



Principais experiências: Redação, revisão e negociação de contratos do setor de 

tecnologia da informação, grande parte deles internacionais; estruturação jurídica e 

societária de rede de franquia de âmbito nacional; obtenção de liminar no STF 

durante recesso natalino para suspensão de licitação do CNJ. 

 

Advogado Autônomo, durante percurso acadêmico em Paris    De julho de 2007 a 

          abril de 2011 

Principais responsabilidades: Coordenação de processos judiciais, de processos 

arbitrais e redação de contratos empresariais para empresas familiares. 

Principais experiências: Ganho de causa em procedimento de arbitragem; 

aprendizado da rotina de trabalho remoto. 

 

Estagiário e Advogado Júnior, Hapner & Kroetz, Advogados    De abril de 2006 a 

          julho de 2007 

Principais responsabilidades: Análise e redação de contratos comerciais e atuação 

em licitações públicas. 

Principais experiências: Aprendizado da advocacia consultiva especializada para 

sociedade anônima no setor de telecomunicações; negociação de contratos 

empresariais complexos envolvendo direito de imagem e propriedade intelectual; 

participação na elaboração de parecer legal para sustentar a inexigibilidade de 

licitação em questão de grande complexidade fática e jurídica. 

 

Estagiário, Oitava Vara Cível da Justiça Federal de Curitiba-PR   De janeiro de 2005 a 

          novembro de 2005 

Principais responsabilidades: Redação de sentenças e despachos em matéria de 

direito administrativo, tributário e do consumidor, bem como processual civil. 

Principais experiências: Aprendizado do processo judicial na perspectiva do juiz; 

conquista da confiança da magistrada para a elaboração de minutas de sentenças já 

no segundo mês de estágio. 

 

Estagiário, Hapner & Kroetz, Advogados      De fevereiro de 2003 a 

          dezembro de 2004 

Principais responsabilidades: Análise e acompanhamento de processos judiciais 

cíveis e redação de petições. 

Principais experiências: Obtenção dos melhores resultados na recuperação de 

créditos para cliente do sistema financeiro em comparação com equipes 

anteriormente alocadas; recebimento no terceiro ano da faculdade de 

responsabilidades equiparáveis a estagiários do quinto ano; término do estágio sob 

a supervisão exclusiva da advogada chefe do departamento contencioso cível. 

 

IDIOMAS________________________________________________________________________________________ 

 

Inglês, fluente (um ano de estudos na Dreher High School na cidade de Columbia, Carolina do Sul, Estados Unidos da 

América em 2000/2001; curso de inglês jurídico durante mestrado). 

 

Francês, fluente (diploma DALF C1 obtido em 01 de julho de 2008, seguido de dois anos de estudos universitários em 

Paris). 

 

Espanhol, nível avançado (Certificado de Estudos CEELE nível C1 conferido por Enforex – Centro de Estudios 

Internacionales – em 29 de julho de 2005). 

 

PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS____________________________________________________________________ 

 

ISFER, Tiago Beckert. “Nova Hipótese de Dispensa de Licitação: uma proposição inovadora e democrática para projetos 

públicos de infraestrutura de grande porte”. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SILVA, Marco Aurélio de Barcelos (Orgs.). 

Direito da Infraestrutura: estudos de temas relevantes. 1ª ed. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2019, p. 381-398. 



 

ZANELLATO, Natália. ISFER, Tiago Beckert. “The First Glance of Brazilian Companies at the CISG – What Should 

Foreigners Expect?” in SCHWENZER, Ingeborg. PEREIRA, Cesar. TRIPODI, Leandro (Eds.). CISG and Latin 

American: Regional and Global Perspectives. Eleven International Publishing: The Hague, 2016. 

 

PALESTRAS, CURSOS E INTERESSES_____________________________________________________________ 

 

Presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB/DF de janeiro de 2019 a julho de 2021. 

 

Especialista convidado pelo Conselho da Justiça Federal para participar da I Jornada de Direito Administrativo em agosto 

de 2020. 

 

Organizador e debatedor do “Ciclo de Debates sobre os Impactos da Lei das Estatais no METRÔ-DF”, com seis eventos 

ocorridos entre fevereiro e junho de 2017. 

 

Palestrante, I Conferência Nacional: Governança, Riscos e Compliance, tema “Lei 13.303 e o METRÔ-DF: da teoria à 

realidade”, em outubro de 2018. 

 

Curso “Gestão de riscos com base na NBR ISO 31000:2018”, na Escola de Governo do Distrito Federal, em abril de 

2018. 

 

Associado ao Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAR. 

 

Young ITA Member – Institute for Transnational Arbitration. 

 

Parecerista do Conselho Consultivo da Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília – RED.UNB. 


