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Membro Titular e Independente do Conselho de Administração da Neoenergia
Também é sócio fundador de Brazuna, Ruschmann e Soriano Sociedade de Advogados (BRATAX), escritório
especializado em tributação nacional e internacional brasileira, com atuação primordial nas praças de São Paulo e Rio
de Janeiro.
Perfil pessoal e formação acadêmica
Casado, pai de 2 filhos, Cristiano Ruschmann é advogado formado pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo – USP (São Paulo).
Mestre em Direito (LL.M. - Magister Legum) pela Albert-Ludwigs-Universität em Freiburg, Alemanha, com
concentração em tributação internacional.
É atualmente professor de tributação internacional em cursos de pós-graduação e membro do Conselho
Científico do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT (São Paulo). Leciona também a disciplina sobre
aspectos da tributação internacional no curso de Gestão Tributária da Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI (São Paulo).
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 outras indústrias
Antes de fundar o BRATAX em 2013, foi sócio de Dias Carneiro Advogados, em associação com o renomado
escritório espanhol Uría Menéndez. Dedica-se, em sua atuação profissional advocatícia, à assessoria de
grupos multinacionais ingressantes ou já presentes no mercado brasileiro, destacando-se, dentre eles, os
setores de tecnologia e informação, infraestrutura e médico-hospitalar.
Outras informações
É Conselheiro Fiscal do Instituto Jô Clemente – IJC (São Paulo), associação não governamental sem fins
lucrativos, dedicada à assistência a portadores de deficiência intelectual, como também da Associação
Onçafari (São Paulo), entidade filantrópica concentrada em atividades científico-educacionais de proteção
do meio-ambiente, especialmente voltadas à conservação das onças-pintadas e dos lobos-guará nos
diferentes ecossistemas brasileiros.
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.

Cuide do meio ambiente
Imprima em preto e branco e somente se necessário.

Internal Use

