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INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 
Nome: Felipe Bezerra de Souza 
Data de Nascimento: 11/03/1980  
Naturalidade: Recife   
Estado Civil: Casado  
Endereço: Rua Conselheiro Nabuco, nº 181, apto. 2202, Casa Amarela, Recife – PE 
CEP: 52070-010 
Telefones: (81) 99127-6777 e (81) 3127-6400 
E-mail: fb@bsa.adv.br 
 

FORMAÇÃO 
 
Bacharel em Direito: Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), 2004; 
Pós Graduado em Direito Processual Civil: Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), 
2006; 
MBA (Pós Graduação) em Direito do Petróleo & Gás, Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP), 2011; 
Pós Graduado em Arbitragem, Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 2020; 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 BEZERRA DE SOUZA ADVOGADOS – Recife/PE (www.bsa.adv.br) 

Período: 11/2017 até hoje 

 Cargo: Sócio 

 Áreas de Atuação  

 
 Direito Administrativo – Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPP) –  
 

(i) Administração contratual; 
(ii) Assessoria jurídica, elaboração de pareceres e assessoramento jurídico 

durante as fases operacionais de Contratos de Parceria Público-Privadas; 
(iii) Atuação e acompanhamento de processos judiciais, arbitrais, perante 

órgãos de controle e de investigações (inquéritos) policiais e ministeriais; 
(iv) Negociações e Assessoria em intervenção administrativa e rescisões 

(consensual e por caducidade) de Contratos de Parceria Público Privada; 
(v) Negociações e Assessoria em execuções de garantias (públicas e 

privadas) em Contratos de Parecerias Público-Privadas; 
(vi) Assessoria e negociações em rescisões de Contratos de Parcerias Público-

Privadas, no âmbito das relações com Poderes Concedentes, 
financiadores e subcontratados; 
 

 Direito Administrativo – Licitações e Contratos Administrativos – assessoria 
jurídica em certames licitatórios e na execução de contratos administrativos, 
inclusive em administração dos contratos administrativos; 
 

 Arbitragem – responsável pelas estratégias jurídicas, acompanhamento, 
representação de partes e assessoramento em Procedimentos Arbitrais, 
especialmente entre Concessionárias de Parcerias Público-Privadas vs. Poder 
Concedente, em arbitragem privada entre antiga Concessionária de PPP vs. 
Clube de Futebol e em contenciosos judiciais decorrentes de cláusulas 
compromissórias estritamente privadas; 

 
 Project Finance – acompanhamento e reestruturação de financiamentos de 

projeto, especialmente em Contratos de Parcerias Público-Privada; 



Curriculum Vitae                                                 Felipe Bezerra de Souza – setembro 2020 
 

 
 

 Compliance e Conformidade – responsável por implantar, conduzir e 
acompanhar Sistemas de Conformidade e de Compliance de clientes; 
 

 Contencioso Estratégico (arbitral e judicial) - responsável pelas estratégias 
jurídicas, acompanhamento e representação de partes em procedimentos 
contenciosos estratégicos, especialmente nas áreas de Direito Empresarial, de 
Responsabilidade Civil, de Infraestrutura, de Direito da Construção, Direito 
Imobiliário (urbano e rural), Concessões Públicas e Parcerias Público-Privadas; 

 
 Direito Imobiliário (urbano e rural) e Empresarial - Contratual (consultivo) - 

responsável pelas estratégias jurídicas, elaboração de Direito Empresarial, de 
Responsabilidade Civil, de Direito da Infraestrutura, de Direito da Construção, 
Direito Imobiliário (urbano e rural) assessoramento de clientes, 
acompanhamento e representação de partes em procedimentos estratégicos de 
negociação e de solução de conflitos. 

 
 

 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE 

 

Período: 02/2019 até 08/2019 

 Cargo: Assessor Jurídico do Interventor 

 Áreas de Atuação  

 

 Project Finance – Acompanhamento e elaboração dos Relatórios da Intervenção 
sobre os financiamentos e investimentos do projeto, relativos ao Contrato de 
Parceria Público-Privada firmado pela antiga Concessionária com o Município do 
Paulista; 

 Contrato de Concessão – Concessão Administrativa – Responsável por realizar 
a administração contratual, relatórios, tratativas e acompanhamento do 
Contrato de Parceria Público-Privada, no âmbito das relações do Interventor com 
o Poder Concedente, com a antiga Concessionária, Financiadores e 
subcontratados; 

 Relatórios da Intervenção no Contrato de Concessão Administrativa - 
Responsável por realizar a administração contratual, tratativas, redação e 
acompanhamento dos Relatórios da Intervenção, elaborados pelo Interventor, 
em análise da antiga Concessionária, quanto aos índices financeiros, 
investimentos realizados, inadimplementos contratuais, no âmbito da Parceria 
Público-Privada, firmado com o Poder Concedente; 

 Arbitragem – Responsável pelas estratégias jurídicas, acompanhamento e 
assessoramento do Interventor nos atos, relatórios e pareceres preparatórios 
para eventual arbitragem entre a antiga Concessionária e o Poder Concedente; 

 Compliance e Conformidade – Responsável por assessorar o Interventor e 
acompanhar o Sistema de Conformidade e de Compliance durante a Intervenção 
na antiga Concessionária; 

 Participação intensa nas atividades de administração contratual, contratos 
empresariais, contencioso estratégico, contencioso tributário, direito societário 
e nos preparativos dos processos administrativos e judiciais. 
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 ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S/A  

(Concessionária de Parceria Público-Privada) – Recife e São Lourenço da 

Mata/PE 

Período: 06/2013 até 10/2017 

 Cargo: Diretor Jurídico  

 Project Finance – Acompanhamento e reestruturação dos financiamentos do 
projeto, especialmente em virtude da rescisão do Contrato de Parceria Público-
Privada firmado com o Estado de Pernambuco; 

 Contrato de Concessão – Concessão Administrativa – Responsável por realizar 
a administração contratual, tratativas e acompanhamento do Contrato de 
Parceria Público-Privada, no âmbito das relações com o Poder Concedente, 
Financiadores e subcontratados; 

 Instrumento Particular de Rescisão Consensual do Contrato de Concessão 
Administrativa - Responsável por realizar a administração contratual, tratativas, 
redação, negociações e acompanhamento do Instrumento de Rescisão do 
Contrato de Rescisão da Parceria Público-Privada, firmado com o Poder 
Concedente; 

 Contrato de Garantia de Pagamentos da Pareceria Público-Privada – Execução, 
por reiteradas vezes, das Garantias de Pagamento, pelo Poder Concedente, da 
Contraprestação Pública e tratativas com o Agente Fiduciário; 

 Contrato de Garantia de Pagamentos da Rescisão da Pareceria Público-Privada 
- Responsável por realizar a administração contratual, tratativas, negociações, 
redação e acompanhamento do Instrumento Particular de Garantias de 
Pagamento da Rescisão da Parceria Público-Privada; 

 Arbitragem – Responsável pelas estratégias jurídicas, acompanhamento e 
assessoramento do Processo Arbitral movida pela Concessionária contra o Poder 
Concedente; 

 Arbitragem – Responsável pelas estratégias jurídicas, acompanhamento e 
assessoramento de Processo Arbitral movido contra a Concessionária; 

 Compliance e Conformidade – Responsável por implantar, conduzir e 
acompanhar o Sistema de Conformidade e de Compliance da Concessionária; 

 Participação intensa nas atividades de administração contratual, contratos 
empresariais, contencioso estratégico, contencioso tributário, direito societário 
e nos processos de arbitragem. 
 
 

 ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S/A – Ipojuca/PE 

Período: 04/2013 até 06/2013 

 Cargo: Gerente Jurídico  

 Contratos empresariais, contencioso estratégico, direito societário e direito do 
trabalho. 
 
 

 DA FONTE, ADVOGADOS – Recife/PE e Salvador/BA 

Período: 11/2008 até 03/2013 

Cargo: Sócio 

Área de Atuação: Contencioso Cível, Contencioso Imobiliário, Administrativo e 

Empresarial  

 Contencioso Estratégico (arbitral e judicial) – sócio responsável pelas 
estratégias jurídicas, acompanhamento e condução de procedimentos 
contenciosos estratégicos. 
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 Sócio responsável pela filial do escritório em Salvador/BA, nos anos de 2012 e 

2013 
 

 MARTORELLI ADVOGADOS - Recife 

Período: 03/2003 até 10/2008 

Cargo: Estagiário e Advogado 

 Contencioso Cível e Contencioso Estratégico (arbitral e jurisdicional) - 
responsável pelas estratégias jurídicas, acompanhamento e condução de 
procedimentos contenciosos cíveis, de Direito Administrativo entre outros 
contenciosos estratégicos. 

 

EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR 
 
 Universidad de Salamanca (Cursos Internacionales) e Academia Master –Período: 

02/1999 até 07/1999. 
Local: Salamanca, Espanha (escolas internacionais de espanhol como segunda língua) 

 
INFORMAÇÕES RELEVANTES  
 

 Diretor Regional, em Pernambuco, do Instituto Brasileiro de Direito da Construção 
(IBDIC); 
 

 Membro da Comissão do Direito da Infraestrutura e da Comissão de Conciliação, 
Mediação e Arbitragem, ambas da OAB/PE; 

 
 Membro do Dispute Resolution Board Foundation (DRBF); 

 
 Autor de artigos em livros, jornais e periódicos; 

 
IDIOMAS  
 

 Inglês: fluente; 
 

 Espanhol: fluente 


