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Graduado em Direito pela Universidade Católica de Brasília - UCB (2011), com 

especialização em Master en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social pela 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) e Universidad de Alcalá (2018), 

mestrando em Direito pelo Instituto de Direito Público - IDP (Brasília). Servidor efetivo do 

Ministério do Trabalho e Previdência, exerce a função de Coordenador-Geral de 

Normatização e Acompanhamento Legal da Secretaria de Previdência do Ministério do 

Trabalho e Previdência, atua na área dos regimes próprios de previdência social desde 

2010, participando de grupos de trabalho representando a Secretaria de Previdência, 

inclusive, no grupo que atuou na especificação e homologação do novo sistema de 

Compensação Previdenciária entre os regimes. 

 

Experiência Profissional 

1/08/2019 - Presente: Professor de Prós-graduação/MBA 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras – FAFIC 
Instituto Connect de Direito Social - ICDS 
Ministrar aulas em cursos de pós-graduação/MBA na área de previdência social. 
 
09/04/2015 - Presente: Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal 
Ministério do Trabalho e Previdência, Brasília (Brasil) 
Planejamento, coordenação, normatização, supervisão, execução e avaliação das ações 
relacionadas ao acompanhamento legal dos regimes previdenciários no Brasil, 
proporcionando o cumprimento das normas gerais em matéria previdenciária; 
coordenação das manifestação em projetos de leis que tratam da matéria previdenciária 
em tramitação no Congresso Nacional do Brasil, além da elaboração de minutas de 
projetos de leis; atuação nos processos judiciais que envolvem a competência de 
acompanhamento da União sobre os regimes previdenciários no   Brasil; elaboração de 
pareceres e notas em matéria previdenciária, com caráter  normativo e orientativo aos 
demais Entes Federados. 
 
10/08/2013 - 09/04/2015: Coordenador de Acompanhamento Legal 
Ministério da Previdência Social, Brasília (Brasil) 
Coordenação da análise da legislação previdenciária aprovadas pelos Entes Federados do 
Brasil, com o objetivo de atestar que as legislações aprovadas atendem aos parâmetros de 
normas gerais em matérias previdenciárias. Coordenação de respostas às consultas 
formuladas pelos Entes Federados e ainda de respostas à processos judiciais que envolvem 
o acompanhamento legal exercido pelo Ministério da Previdência Social. 
 
07/08/2012 - Presente: Advogado 
Brasília (Brasil) 

LEONARDO DA SILVA MOTTA 

(61) 99521-1488 / 99253-7070 
lsmotta@gmail.com 



Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 37.448/DF, com atuação 
na área cível e previdenciária. 
 
28/06/2010 - Presente: Técnico Administrativo 
Ministério da Previdência Social, Brasília (Brasil) 
Ingresso no serviço público federal após aprovação em concurso público de provas e 
títulos, para a análise da legislação previdenciária aprovada pelos Entes Federados do 
Brasil. 
 

Educação e Formação 
 
01/08/2020 - Presente: Mestrado Acadêmico em Direito 
Instituto Brasiliense de Direito – IDP, Brasília (Brasil) 
 
01/02/2018 - 28/09/2018: Master em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social 
Universidade de Alcalá / OISS, Madrid (Espanha) 
 
01/02/2005 - 01/12/2011 Direito 
Universidade Católica de Brasília, Brasília (Brasil) 

 

Línguas Estrangeiras 

 Compreender Falar Escrever 
Compreensão Oral Leitura Interação Oral Produção Oral - 

espanhol B2 B2 A2 A2 A2 

inglês A2 A2 A2 A2 A2 
Níveis: A1 e A2: Utilizador básico; B1 e B2 Utilizador independente e C1 e C2 Utilizador avançado. 

 

Competências 

Competências de comunicação: 
Boa capacidade de comunicação aperfeiçoada desde que assumi o cargo de Coordenador-
Geral, que exige apresentação de palestras e cursos relacionados ao tema de previdência. 
 
Competências de organização: 
Enquanto Coordenador-Geral estou como responsável por coordenar uma equipe com 29 
pessoas, exigindo o acompanhamento do trabalho de todas as áreas, com a organização e 
supervisão do trabalho. 
 
Competências Digitais:  

Auto avaliação 
Processamento de 

Informação 
Comunicação Criação de 

conteúdos 
Segurança Resolução de 

Problemas 

Utilizador 
Avançado 

Utilizador 
Avançado 

Utilizador 
Independente 

Utilizador 
Independente 

Utilizador 
Independente 

 


