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Linkedin: fabioferrazmarques
www.ffma.com.br
fabiofmarques@ffma.com.br
Fone: 2509-4440/ 97027-9762
Rua Pedroso de Morais, 2101, conjunto 14, São Paulo/SP
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Membro da Comissão de Arbitragem da OAB/SP
Advogado atuando em litígios e soluções de conflitos arbitragem
e mediação com grande experiência em litígios complexos,
estratégia de defesa em ações judiciais;
Atuação para empresas de comunicação e publicidade,
telecomunicações.
Orientação jurídica de empresas.
Litígios societários, civis e administrativos.
Direito Imobiliários. Elaboração de contratos e orientação em
negócios de compra e venda imobiliário, contratos de alienação
fiduciária, usufruto, direitos reais de garantia;
Negócios Jurídicos. Elaboração e orientação em contratos;
Planejamento Sucessório. Organização societária, orientação
tributária especifica para o planejamento sucessório.

PRINCIPAIS ATIVIDADES – DESCRITIVO.

Fábio Marques possui experiência de longos anos atuando na área jurídica
em litígios e prevenção de litígios, aconselhando os seus clientes em
questões
de
natureza
empresarial,
societária,
civil
e
pública/administrativa-tributária.

A atuação em contencioso se desenvolveu nas diversas formas de
resolução de conflitos, por meio de processos judiciais, Arbitragem e
Mediação, tendo representado pessoas físicas, empresas nacionais e
multinacionais na resolução de litígios privados, aconselhamento
empresarial geral, com experiência em departamento jurídico de
empresas.
O advogado atuou como representante em consultoria e em litígios
envolvendo empresas de comunicação e agência de publicidade.
Foi advogado tem atuação como Diretor Jurídico e Gerente jurídico em
grandes empresas multinacionais na área de Comunicação,
telecomunicações e transporte. Fábio tem grande capacidade analítica
para resolver problemas de grande complexidade, propor soluções e
orientações eficientes aos clientes.
Atua na prevenção e solução de litígios perante o Poder Judiciário e em
procedimentos arbitrais.
Fábio já atuou como mediador em questões envolvendo conflitos de
societários, sucessão de bens em inventário de bens de valores
expressivo, com grande sucesso obtendo a mediação entre as partes
interessadas que estavam em conflito.
Na área de litígios, Fábio atuou em litígios de diferente natureza, inclusive
litígios envolvendo disputas societárias e empresariais de grande
importância para as partes envolvidas, assim como litígios para pessoas
físicas, destacando-se pela orientação estratégica, evitando perdas para
as partes.
Atuou para a Eletrobrás nas discussões da formação do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal da CPFL e obteve uma medida liminar
que permitiu às partes voltarem a negociar e obteve acordo que beneficiou
as duas empresas. Atuou como advogado de várias empresas, com
destaque para a TAM – Transportes Aéreos Marilia, na DHL Worldwide
express, Inoset - Ino Serviços Especializados em Telecomunicações,
Cidade Internet, tanto na area litigiosa como na area de consultoria diária
de problemas jurídicos.
No contencioso administrativo econômico, gerenciou questão de
fundamental importância para a Directv Brasil perante o CADE para ter
acesso aos canais abertos de televisão.

Na atividade de in Diretor Jurídico envolvia a orientação geral legal das
empresas de grande porte como a Directv Brasil e a DHL transportes,
participando de decisões estratégicas jurídicas, que foram fundamentais
para o desenvolvimento do negócio das empresas. Nas duas empresas,
participou ativamente na definição e negociação com os Estados em
relação aos tributos operacionais ICMS incidente sobre as atividades,
negociando as normas com o Confaz (Conselho Nacional das Fazendas
Estaduais) e estabelecendo, redução de base de cálculo, isenções com
objetivo de regular fatores tributários da operação.
Também nesta atividade atuou na área regulatória perante a Anatel na
revisão e discussão de normas específicas para a área de televisão por
assinatura, com objetivo de deixar as normas claras e protegendo as
empresas para que as normas não criassem obrigações de grande
complexidade no seu cumprimento. Participou também nas discussões de
tributação do setor, isenções. Atuou na associação brasileira de televisão
por assinatura, na consultoria legal nas áreas regulatórias e tributárias.
Na atividade de prestação de serviços, ajudou na elaboração de
planejamento sucessório, em direito imobiliário e registrário para clientes
em interesses envolvendo 20 milhões de reais, possibilitando a
incorporação de imóveis para construção.
A complexidade dos litígios e o estabelecimento de estratégias de litígios
são hoje as suas principais atividades, o que permite atuar com grande
desenvoltura na mediação de conflitos, e em arbitragens oferecendo
serviços seguros e com grande qualidade.
Fábio é graduado em direito pela Universidade de São Paulo, mestre em
Direito Administrativo pela mesma faculdade e Doutorado em andamento
na mesma instituição, pesquisando eficácia horizontal de direitos
fundamentais.
Atuação como advogado em litígios judiciais em ações de indenização
com valores de cem milhões de reais em disputa, defesa da empresa
Chinesa de internet, defesa de empresas brasileira de aviação em ação
de indenização por acidente de avião.
Ação Cautelar em defesa da holding brasileira de energia em disputa por
assento no Conselho de Administração da CPF; dissolução de sociedade
com a defesa da empresa e dos sócios em empresa de Start Up avaliada
em USD 30 milhões de dólares

Gerenciamento de ação de interesse da Directv Brasil Ltda em ação
administrativa perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE com objetivo de obter a transmissão dos canais abertos de
televisão no Brasil.
Defesa administrativa perante o Estado de São Paulo de auto de infração
no valor de R$100 milhões de reais; Defesa administrativa, orientação do
cliente em ação da fiscalização do Rio de Janeiro que apreendeu dois
caminhões com correspondências para a empresa Estrangeira de
transporte courier.
Consultoria administrativa para empresa de PayTv e para a Associação
Brasileira de Televisão por Assinatura sobre negociação com o Confaz
com objetivo de estruturar a incidência do ICMS nas operações de
televisão por assinatura, negociando redução da base de cálculo, e outros
aspectos institucionais no tributo
Participação do grupo de estudos e análises sobre a legislação da Ancine,
análise de impactos fiscais dos impostos criados para o setor de televisão
por assinatura, constitucionalidade dos dispositivos legais com a produção
de documento entregue ao Presidente da Ancine.
Participação de grupo de estudos sobre Direito Autoral e coordenação de
ações contra o Ecad em relação à cobrança de direitos autorais em
televisão por assinatura; palestrante em seminário promovido pelo festival
de cinema no Rio de Janeiro, sobre aspectos legais e tributação do
sistema
Participação na estruturação de ações judiciais contestando incidência do
ICMS nos serviços de telecomunicações e acordo com a Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo de desistência e pagamento dos valores.
Elaboração, revisão de contratos de licenciamento de direitos sobre
programa de televisão, filmes, shows e outros eventos culturais.
Acompanhamento de legislação de interesse das empresas de televisão
por assinatura e participação de comissão de acompanhamento
regulatório na Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
Mandado de Segurança impetrado em favor da associação brasileira de
jogos discutindo a legalização de jogos no Brasil.

Orientação na elaboração de testamentos. Ações para questionar
disposições testamentárias
Gerenciamento de processos litigiosos de consumo para empresas com
faturamento anual superior a 100 milhões de reais
Participação com advogados Ingleses de ajuizamento de ação na
Inglaterra contra empresa Inglesa que atuou no Brasil e deixou grande
passivo e seus executivos réus em ações judiciais
Litígios relacionados a questões de familia, divórcio, anulação de partilha
Ajuizamento de ações judicial para associação representando granjeiros
integrados contra a BRF para forçar a empresa ao cumprimento de
cláusulas contratuais.
Ajuizamento de ação de inventário, escritura de inventário e planejamento
sucessório com vistas a economia fiscal, justa distribuição entre os
herdeiros.
Participação na Empresa ESP Arbitrations mediante orientação legal de
clientes interessados em participar de arbitragens no Brasil
Ação de recuperação de créditos de cerca de R$2.000.000,00 em favor de
investidor pessoa física;
LÍNGUAS
Inglês fluente; italiano
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Membro da Comissão de Arbitragem da OAB/SP biênio
2019/2021.
Membro da 1a. Câmara de Ética da OAB/SP – 1994
Examinador do Exame de Ordem para novos advogados 1991.
Professor de Direito Constitucional da Universidade de São
Caetano - 1994
Professor de Direito Processual Civil da Universidade Paulista
UNIP 1995-1998
Professor de Economia/ Direito Administrativo/ Direito
Constitucional e Direito Civil da FIEO – Faculdades Integradas
de Osasco de 2009 à julho de 2015.
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Conselheiro da Associação Brasileira de Telecomunicação por
Assinatura – ABTA (2001/2003);
Palestrantes nos congressos da ABTA de 2002, 2003 e 2004.
Membro da comissão de Direito Constitucional da Ordem dos
Advogados do Brasil, secção São Paulo. 2007-2008-2009.

