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Fundado em 2008, Auro Ruschel Advogados Associados é 
um verdadeiro escritório de advocacia Full Service do direito 
empresarial, com atuação nacional, através das unidades de 
Porto Alegre e São Paulo. 

É formado por advogados corporativos, com genuíno 
interesse pela área de negócios e organizados por áreas de 
conhecimento, com atuação no consultivo e contencioso, 
unindo expertises e formando, portanto, uma equipe 
multidisciplinar de direito empresarial.

O escritório atua, exclusivamente, em benefício das 
empresas e esta definição levou-o a entender a linguagem 
de negócios, com foco no cliente, aperfeiçoamento 
contínuo do corpo técnico, estrutura, comunicação, 
marketing e tecnologia da informação.

A atuação ocorre nas áreas mais sensíveis do direito 
corporativo, além de ter concreta experiência setorial, assim, 
o conhecimento do escritório está apto para atender com 
excelência as áreas de direito tributário, societário, contratos, 
fusão e aquisição, recuperação judicial e falência, 

A HISTÓRIA DO ESCRITÓRIO

compliance e ética corporativa, regulatório, administrativo e 
licitação, trabalhista, concorrencial, relações de consumo, 
contencioso (responsabilidade civil, obrigacional, imobiliário, 
bancário, propriedade intelectual, etc.), penal empresarial, 
agronegócio, tecnologia da Informação, varejo e life 
sciences. 

Ao longo de seus dez anos, o Auro Ruschel Advogados 
Associados ganhou reconhecimento pelo serviço jurídico 
competente e personalizado que oferece, com cases de 
sucesso em todas as áreas de atuação, além de contar com 
clientes de todos os segmentos econômicos.
 
Com sua equipe multidisciplinar, age na construção e 
execução das melhores soluções jurídicas e estratégias 
personalizadas com o objetivo de atender cada cliente, 
além de prezar pelo bom atendimento e informação, 
resultando em parcerias cada vez mais sólidas e duradouras. 

Auro Ruschel Advogados Associados, construindo 
estratégias que geram resultados.
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Profissionais
distribuídos
por áreas de
conhecimento

13 Áreas de
atuação

B2B

4 Áreas
setoriais

DIFERENCIAIS DO
AURO RUSCHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

Eficiência:
Proximidade com a operação 
do cliente e dinamismo nas 

respostas.

Comunicação 
Advogados focados no 

envio de informações ao 
cliente.

Multidisciplinaridade: 
Advogados com domínio em 

mais de uma área de 
conhecimento.

Agilidade 
Respostas rápidas 

aos clientes.



Serviços

Societário
-Consultoria societária;

-Reorganização societária e transformação de sociedades 
empresariais (transformação, cisão, incorporação, M&A);

-Apoio aos administradores nas rotinas societárias (atas, 
contratos, estatutos, acordos, resoluções de sócios, 
procurações e outros).

Tributário
-Consultoria tributária;

-Práticas de planejamento tributário buscando as melhores 
soluções fiscais;

-Elaboração de teses tributárias visando obtenção de ganhos 
fiscais.

Fusões e Aquisições
-Assessoria completa em operações de fusão ou aquisição 
de empresas, tanto de capital nacional, quanto estrangeiro;

-Participação ativa na negociação das condições e dos 
termos da operação, em todas as etapas (pré-contratual, 
contratual e pós-contratual);

-Contratos de compra e venda de participação societária e 
demais contratos acessórios nas transações de fusões e 
aquisições.

Recuperação Judicial e Falência
-Representação de empresas em processos de recuperação 
judicial ou extrajudicial para superação de crise econômico- 
financeira;

-Elaboração de parecer e opinião legal acerca dos efeitos da 
recuperação judicial ou extrajudicial, no que se refere a 
alienação de ativos, créditos, avais, garantias, sucessão, etc.

-Elaboração de plano de recuperação judicial.

Contratos
-Negociação e elaboração de todos os tipos de contratos 
comerciais, financeiros, agrícolas, de tecnologia, imobiliários, 
etc.

-Pareceres e opiniões legais sobre contratos e cláusulas 
contratuais;

-Negociação e elaboração de contratos internacionais, Joint 
Ventures e parcerias comerciais.

Trabalhista
-Consultoria trabalhista;

-Elaboração de defesas e acompanhamento de reclamatórias 
trabalhistas em todas as instâncias;

-Elaboração de pareceres e opiniões legais relativas às normas 
trabalhistas.

Contencioso
No âmbito contencioso os advogados representam os 
clientes nas mais variadas disputas judiciais, em trâmite em 
todas as instâncias, seja na justiça federal ou estadual, como 
autor ou réu. Ocorre, ainda, a representação na esfera 
administrativa, referente a elaboração e acompanhamento 
de processos frente aos órgãos públicos da administração 
direta, indireta e em todas as instâncias.

Relação de Consumo
Atuação na condução de processos judiciais envolvendo 
direito do consumidor, em ações individuais, ações civis 
públicas e ações coletivas. Atua, igualmente, em processos 
administrativos em tramitação nos órgãos de proteção e 
defesa do consumidor, bem como em inquéritos civis.

Compliance e Ética Corporativa
-Mapeamento e avaliação dos riscos legais envolvidos em 
todos os pontos de contato da empresa (empregados, sócios, 
consumidores, investidores, fornecedores, imprensa, meio 
ambiente, sindicatos, concorrentes, governo, etc.);

-Criação de manual de condutas;

-Criação de canal de denúncias.



Regulatório
-Assessoria jurídica na relação com as agências reguladoras, 
especialmente, Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS);

-Assessoria na obtenção e regularização de licenças e 
cadastros junto a órgãos públicos e agências reguladoras;

-Acompanhamento de investigações, inquéritos ou processos 
administrativos instaurados perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro Nacional (CRSFN) e BM&FBOVESPA Supervisão 
de Mercados em assuntos relativos ao mercado de capitais.

Varejo
Atendimento a empresas do setor varejista, que tem grande 
demanda jurídica envolvendo as áreas tributária, contratos, 
trabalhista, societário e relações de consumo.

Tecnologia da Informação
-Assessoria a empresas que desejam empreender no 
segmento de tecnologia da informação, incluindo o 
atendimento a startup;

-Desenvolvimento de políticas de uso e privacidade;

-Elaboração, revisão e análise de contratos ligados ao setor, 
seja acordos de nível de serviço (SLA), desenvolvimento, 
licença, cessão, distribuição, venda, prestação de serviços de 
suporte e desenvolvimento, prestação de serviços de valor 
adicionado, comercialização, pesquisa, etc.

Life Sciences
-Requerimento para autorizações de funcionamento, 
anuências de autoridades públicas e licenças em geral para 
empresas do segmento médico-hospitalar;

-Acompanhamento dos processos administrativos junto a 
ANS, ANVISA, MAPA, IBAMA e CNBS (Conselho Nacional de 
Biossegurança);

-Negociação e elaboração de todos os tipos de contratos 
envolvendo o setor, incluindo os de desenvolvimento, 
produção, fabricação, licenciamento, comercialização, 
agenciamento, transferência de tecnologia, 
desenvolvimento conjunto, treinamento e serviços técnicos.

Administrativo e Licitações
-Acompanhamento de processos administrativos em trâmite 
em órgãos da administração pública direta e indireta e em 
todas as esferas (federal, estadual e municipal);

-Apoio no exame do Edital;

-Apresentação de impugnações, pedidos de esclarecimentos 
e recursos administrativos.

Agronegócio
-Assessoria quanto a títulos de créditos ligados ao setor, como 
Cédula de Produto Rural (CPR), Certificado de Depósito 
Agropecuário (CDA), Warrant Agropecuário (WA), Letra de 
Crédito do Agronegócio (LCA), Certificado de Direitos 
Creditórios do Agronegócio (CDCA), etc.                   

-Elaboração, revisão e análise de contratos agrícolas, seja de 
fornecimento, compra e venda, distribuição, distribuição 
internacional, comercialização, cooperação técnica, pesquisa, 
armazenamento de produtos e resíduos, logística, parceria 
agrícola, arrendamento, etc.

-Assessoria para atendimento das exigências regulatórias 
sobre normas do Ministério da Saúde, Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Penal Empresarial
-Sonegação fiscal;

-Evasão de divisas e outros crimes tributários;

-Crimes financeiros.

Concorrencial
-Elaboração de pareceres e opiniões legais relativas às normas 
concorrenciais;

-Atuação frente ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), bem como aos demais órgãos 
reguladores para aprovação de operações de fusão e 
aquisição e transformações societárias;

-Assessoria e análise das práticas comerciais que implicam 
em formação de cartéis, condutas anticompetitivas e abuso 
de posição dominante.

Serviços



www.auroruschel.com.br

contato@auroruschel.com.br
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