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Cuide do meio ambiente 

Imprima em preto e branco e somente se necessário. 

 

 

 

 
 

PERFIL PROFISSIONAL E BIOGRÁFICO 

 

Cargo: Membro Titular e Independente do Comitê de Partes Relacionadas da Neoenergia 

Outros cargos ocupados na Companhia: Membro Titular e Independente do Conselho de 

Administração e Membro Titular e Independente dos Comitês Financeiro e de Auditoria da 

Neoenergia 

Data da última eleição: 04 de junho de 2019 

Cargos e atividades profissionais desempenhadas atualmente 

Também é membro do Conselho Fiscal do Instituto Jô Clemente – IJC e da Associação Onçafari. 

Perfil pessoal e formação acadêmica 

Casado, pai de 2 filhos, Cristiano Frederico Ruschmann é advogado formado pela Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo – USP, no Brasil. Possui Mestrado em Direito (LL.M. - Magister 

Legum) pela Albert-Ludwigs-Universität em Freiburg, na Alemanha.  

Fala português, espanhol, alemão e inglês. 

Experiência no setor de energia  

Durante sua trajetória como advogado tributarista, assessorou juridicamente diferentes projetos de 

geração, transmissão e distribuição de energia, tendo participado intensa e ativamente da fase inicial 

do setor eólico no Brasil ao lado, principalmente, de fornecedores de equipamentos e empresas de 

infraestrutura. 

Experiência em outros setores 

É sócio fundador de Brazuna, Ruschmann e Soriano Sociedade de Advogados (BRATAX), empresa de 

advocacia especializada em temas tributários no Brasil. 

E ainda atua como professor de tributação internacional em cursos de pós-graduação e membro do 

Conselho Científico do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT, no Brasil. Além de lecionar a 

disciplina sobre aspectos da tributação internacional no curso de Gestão Tributária da Fundação 

Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, no Brasil. 

E ainda foi sócio do Dias Carneiro Advogados, empresa de advocacia no Brasil, enquanto havia 

associação com o escritório espanhol Uría Menéndez. 

Outras informações 

É recorrentemente reconhecido pelos diretórios internacionais de advocacia empresarial, como um 

dos advogados líderes na área tributária brasileira, especialmente por seu intenso suporte a 

multinacionais em fase de investimento no Brasil, quanto pela longevidade nas relações profissionais 

mantidas em temas consultivos e litigiosos de multinacionais há muitos anos já presentes no 

mercado brasileiro. 

 


