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Diretor ALEXANDRE FREIRE 

 Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
 

Alexandre Reis Siqueira Freire é bacharel em Direito pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA, 1997-2000), mestre em 
Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2001-2004) e 
Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP, 2012-2016).  
 
Sua carreira profissional iniciou no setor público, entretanto, atuando 
paralelamente como professor de nível superior em diversas 
instituições de ensino privadas, na área de Direito Constitucional, 
Processo Constitucional e afins, destacando-se as seguintes 
instituições de ensino: Faculdade Estácio de São Luís (2003-2005); 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM, 

2005); Escola de Magistratura do Trabalho (ESMATRA, 2005); Escola Superior de Advocacia 
(2008-atual); Centro Universitário Euroamericano (UNIEURO, desde 2017); e Instituto Brasileiro 
de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP, desde 2012). 
 
No setor público, iniciou sua carreira em 2003, como assessor jurídico de Desembargador no 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ-MA, 2003-2008). Em 2009, ingressou como 
Professor Universitário na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), onde permaneceu até 
2016, quando assumiu cargo de assessoria jurídica na Presidência da República, no qual 
permaneceu até 2017.  

Em 2018, atuou como assessor na comissão encarregada de elaborar o novo Código de 
Processo Civil e também atuou como Consultor da Comissão do Senado Federal encarregada 
de elaborar o projeto do novo Código Comercial (PLS 487/2013), onde permaneceu até 2019. 

Em 2020, assumiu seu cargo atual de Secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da 
Informação do Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
Durante a sabatina realizada pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, em sua 
indicação para o primeiro mandato, Freire acredita que com a história academia e profissional 
construída ao longo da sua vida, poderá contribuir de forma significativa para que a Anatel 
cumpra sua nova missão institucional, que, antes se restringia a regular o setor, mas agora 
passou a ser a de promover o desenvolvimento da conectividade e da digitalização do Brasil em 
beneficio em benefício de toda a sociedade. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
Aos Conselheiros da Anatel compete, dentre outros: 
 

» Estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e administrativas a serem seguidas pela 
Agência; 

» Aprovar as Diretrizes Gerais e o Plano Estratégico da Agência; 
» Legislar sobre seus programas, projetos e atividades, assim como seus indicadores e 

metas; e  
» Aprovar o Plano Operacional da Agência e seu orçamento, assim como do Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e do Fundo de Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust). 

 
INFORMAÇÕES EM DESTAQUE 
 

» Membro do Conselho Diretor da Anatel (2022-2026); 
» Secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF (2020-2022); 
» Servidor público federal da carreira de professor universitário na UFMA (desde 2009); 
» Advogado, mestrado e doutorado em Direito; 
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» Assessor e Consultor de Comissões no Senado Federal (2018-2019); 
» Assessor Jurídico da Presidência da República (2016-2017); e 
» Assessor Jurídico de Desembargador no TJ-MA (2003-2008). 
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