CURRICULUM VITAE

Dados Pessoais

DANIEL FERRI DE MENEZES
Solteiro, 34 Anos
CEL. (11) 99961-9918
e-mail pessoal : dfmenezes@gmail.com
OAB/SP n° 245.288
Graduação concluída em 2004.
Pós-Graduação concluída em 2008

Experiência adquirida

Atuação

na

Área

Contenciosa

(Seguro/Resseguro

Telecomunicações/Regulatório,

Arbitragem, e-commerce, Direito Imobiliário, Direito Administrativo, Licitações, Relações de
Consumo, Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos/ACP, Direito econômico, Direito
Concorrencial entre outros segmentos de natureza empresarial/cível.).
Atuação

na

Área

Consultiva

(Contratos

específicos,

Contratos

atípicos,

Seguro/Resseguro, Telecomunicações – Regulatório Internacional, Direito Ambiental, Direito
Administrativo e Constitucional, Licitações, Auto regulamentação Publicitária, Recall, Lei
Ferrari e questões afetas ao relacionamento entre montadoras e concessionárias.).

Experiência Profissional

Maio 2012 até o presente momento - PSA PEUGEOT CITROËN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA - . Eng. Francisco Pitta Brito, 779 – 2º andar – Bloco B
Santo Amaro, São Paulo – SP – CEP: 04753-080.

Referência - Dr. Marcelo Angeli - OAB/SP 183.150
o

Advogado Sênior - setor consultivo/regulatório/governamental/marketing

o

Responsável por questões envolvendo direitos difusos frente à esfera
governamental – Ministério da Justiça - SENACON e órgãos e
instituições de fiscalização - DPDC/Procon/Ministério Público

o

Análise jurídica de situações ensejadoras de Recall

o

Representante Jurídico da empresa em conselhos privados de auto
regulação - ABA e CONAR

o

Confecção de pareceres/legal advice (bilíngue) versando sobre questões
afetas ao desenvolvimento das marcas da empresa (Peugeot e Citroen) ,
em especial à: (i) análise da possibilidade de aplicação de contratos
internacionais

no Brasil, ; (ii) análise de compatibilidade jurídica de

questões regulatórias no que tange a inserção de novos produtos no
mercado brasileiro,; (iii) análise de possíveis efeitos jurídicos devidos a
desdobramentos contratuais; (Iv) avaliação e validação jurídica de
projetos afetos aos clientes internos, setores de desenvolvimento de
rede,

qualidade,

reatividade,

comercial

e

marketing,

Vendas

governamentais/licitações.
o

Análise de Contratos/cláusula arbitral.

o

Análise de editais

o

Sustentação oral em Tribunais e Audiências públicas – Ministério
Público, Ministério da Justiça .

o

Responsável pela organização de palestras/formações

dirigidas ao

cliente interno.

Janeiro 2012/ maio 2012- PRADO & SARAIVA ADVOCACIA – Av. Brig. Faria
Lima, n° 1.800, 4º andar, 01452-001 - São Paulo - SP – Brasil.
Referência - Dr. Wagner Morroni - OAB/SP 162.360
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o

Advogado Sênior - Coordenador do setor consultivo/regulatório com foco
na área de seguros e resseguros – recuperação de ativos - Tranporte
Internacional Intermodal

– Responsável pelo gerenciamento das

contas/carteiras afetas aos setores e ações de relevância estratégica
para o escritório.
o

Confecção de pareceres/legal advice (bilíngue) versando sobre questões
internacionais no que tange à: (i) clausulados e coberturas; (ii)
possibilidade de recuperação de ativos; (iii) possíveis efeitos jurídicos
devidos a desdobramentos contratuais; (Iv) Questões afetas à regulação
compartilhada/transnacional de sinistros.

o

Análise de Contratos/cláusula arbitral.

o

Sustentação oral em Tribunais e Audiências públicas.

o

Responsável pela organização de reuniões e palestras dirigidas ao
cliente.

Dezembro 2010/ dezembro 2011– JBO ADVOCACIA – Rua Líbero Badaró, 158
- 21º andar- 04578-908 - Centro - São Paulo - SP – Brasil.
Referência - Dr. Joaquim Barbosa de Oliveira - OAB/SP 17.697
Dra. Marcia Cicarelli - OAB/SP 146.454

o

Advogado Sênior - Coordenador do setor consultivo/regulatório com foco
na área de seguros e resseguros – Responsável pelo gerenciamento
das contas/carteiras afetas aos setores e ações de relevância
estratégica para o escritório.

o

Confecção de pareceres/legal advice (bilíngue) versando sobre questões
internacionais no que tange à: (i) Compatibilidade regulatória entre
países em atividades governamentalmente controladas; (ii) Estudo de
viabilidade e adequação de projetos empresariais internacionais
arcabouço legal brasileiro; (iii)

ao

Conflitos internacionais de jurisdição;

(iv) possíveis efeitos jurídicos devidos a desdobramentos contratuais; (v)
Questões afetas à regulação compartilhada/transnacional de sinistros.
o

Editor da Newsletter do escritório.
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o

Análise de Contratos/cláusula arbitral.

o

Atuação em arbitragens.

o

Sustentação oral em Tribunais e Audiências públicas.

o

Responsável pela organização de reuniões e palestras dirigidas ao
cliente.

Novembro 2008/ Dezembro 2010 – AZEVEDO SETTE ADVOGADOS - Av. Das
Nações Unidas, 11.857 - Ed. Nações Unidas - 5º e 14º andares 04578-908 - Brooklin - São Paulo - SP - Brasil

Referência - Dr. Maurício Domingues - OAB/SP 175.513
o

Advogado Pleno- Subcoordenador do setor do contencioso estratégico
especializado – Responsável por Ações Civis Públicas e Ordinárias (Telecom., Ambiental, Tributário e Regulatório) - em trâmite perante as
Varas Cíveis e Federais de todo o território nacional, - bem como
responsável pelo gerenciamento das contas afetas ao setor.

o

Confecção de relatórios/pareceres (bilíngüe) judiciais/administrativos de
informações quanto ao andamento dos casos junto ao cliente

o

Análise de Contratos/cláusula arbitral

o

Redator e corretor responsável pela criação e correção de teses a serem
seguidas em peças e recursos para o cumprimento de prazos
processuais pela equipe (VC VF TJ TRF STJ STF)

o

Sustentação oral em Tribunais e Audiências públicas.

o

Responsável pela organização de reuniões e palestras dirigidas ao
cliente

Junho 2007/ Novembro 2008 - DEMAREST & ALMEIDA ADVOGADOS Av. Pedroso de Moraes, 1.201 - Centro Cultural Ohtake
São Paulo - SP -

Referência - Dr. Alexandre Cardoso - OAB/SP 139.455
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o

Advogado

Pleno

-

Coordenador

do

setor

de

excelência

no

relacionamento com o cliente (ERC) – Responsável por Ações em
trâmite perante as Varas Cíveis de todo o território nacional, - afetas ao
Contencioso Cível/Contratual - Área de seguros.
o

Redator responsável pela criação de teses em peças e recursos para o
cumprimento de prazos processuais (VC TJ STJ STF).

o

Planilhas de Contingência.

o

Confecção de relatórios/pareceres (bilíngüe) judiciais/administrativos de
informações quanto ao andamento dos casos junto ao cliente.

o

Análise de Contratos.

o

Sustentação oral em tribunais.

o

Responsável pela organização de reuniões e palestras dirigidas ao
cliente.

Junho 2006/ junho 2007 - SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - Rua Tabapuã,
81 Itaim Bibi São Paulo/SP

Referência - Dr. Marcelo Angeli - OAB/SP 183.150
o

Advogado Junior – Responsável por Ações em trâmite perante as Varas
Cíveis do Estado de São Paulo, bem como JEC - afetas ao Contencioso.
Cível - Área de Relações de Consumo e

e-commerce.

o

Elaboração de peças processuais (VC TJ STJ STF).

o

Planilhas de Contingência.

o

Pareceres.

o

Relatórios.

o

Atuante em audiências.

2005 / maio 2006 - ALMEIDA RIBEIRO ADVOCACIA – Av. Paulista, 1159,
São Paulo/SP
Referência - Dr. Sergio Luis Almeida Ribeiro - OAB/SP 228.485
o

Advogado – Sócio.

o

Atuante em audiências.

5

o

Elaboração de peças processuais na área cível e criminal.

o

Atendimento e orientação de clientes.

o

Acompanhamento processual.

2003 / 2004 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP – Avenida do Estado, 951 – São Paulo/SP
Referência - Dra. Ilva Martins Nery – OAB/SP 92.260
o

Estágio profissional no departamento jurídico central da empresa.

o

Elaboração de petições na área cível, ambiental, fiscal e criminal.

o

Acompanhamentos realizados junto às delegacias, foros e promotorias
do Estado.

o

Experiência adquirida na área ambiental.

o

Atendimento e orientação ao Público no que se refere:

a) condutas

ambientalmente lesivas; b) política Ambiental da empresa.

Formação Acadêmica

Pós-Graduação
• Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC - São Paulo/SP
Direito Processual Civil (concluído em outubro/2008).

Graduação
Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente –
Presidente Prudente/SP – (tendo cursado nesta instituição até o 5º ano) instituição
recomendada pela OAB - 6ª no ranking Estadual de aprovação - 4ª colocada do Estado de
São Paulo no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE - realizado em
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2006 - fontes - sites do MEC e OAB/SP) - Universidade Paulista (tendo cursado nesta
instituição somente o 5° ano) / (concluído em 2004).

Extra-Curriculares

•

ARTIGOS JURÍDICOS PUBLICADOS
o

New

Reinsurance

Regulations

in

Brazil

-

Daily

Insurance

(http://www.insurancedaily.co.uk/) (coparticipação em autoria)
o

Amendments to Brazilian Reinsurance Regulations – Lloyd’s Market Bulletin London/UK ( coparticipação em autoria)

•

•

o

Newsletter JBOnline

o

Boletim Jurídico Azevedo Sette

o

Newsletter Demarest & Almeida

o

Lex Universal - http://www.lexuniversal.com/pt/articles/12494

o

Advoc - http://www.advoc.com/

CURSOS EXTRAS
o

Liderança Eficaz - Oliveira Campos Consultoria.

o

Arbitragem e câmaras arbitrais - princípios e fundamentos.

o

Processo Civil e Processo de execução – IASP.

o

O Novo Código Civil e as relações de Consumo – OAB.

o

Inovações do Código Civil – OAB.

o

Novo Código Civil - Principais Alterações – OAB.

o

Procedimentos Especiais – AASP.

o

Contratos Bancários – OAB.

o

Direito Tributário - OAB.

INFORMÁTICA
o

; EXCEL; WORD; POWER POINT; ACCESS; OUTLOOK - GENIALIS; THEMIS;
HUMMING BIRD; WORK FLOW ; BROWSERS.
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•

•

IDIOMAS
o

INGLÊS – conversação (avançado)

o

INGLÊS - escrito (avançado)

o

INGLÊS - compreensão sonora e leitura (fluente)

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS
Instituição Toledo de Ensino - Pres. Prudente/SP)
o

Monitor - Direito Comercial I e II

o

Monitor - Processo civil I e II

o

Monitor - Processo Penal I

Voluntários da Música - ONG
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