PORTFÓLIO

SUMÁRIO

01

Apresentação

04

O Escritório

05

02

Áreas e Locais de Atuação

07

03

Carolina Barbosa Heim

09

Daniela Souza

10

Diogo Guanabara

11

Ruy Andrade

12

Apresentação

Atuação

A Equipe

02

APRESENTAÇÃO

O Escritório RUY ANDRADE ADVOCACIA EMPRESARIAL

O cuidado técnico para lidar com demandas estraté-

surgiu com a perspectiva de oferecer um serviço dire-

gicas, somada à capacidade de organização e estrutu-

cionado e adequado às necessidades próprias da ativi-

ração de equipe, bem como a formação de parcerias

dade empresarial.

estratégicas, permite à RUY ANDRADE ADVOCACIA
EMPRESARIAL se apresentar como uma solução jurídi-

Aliando a experiência da atividade negocial com a

ca completa e adequada às diversas necessidades dos

prática de quem presta serviços a Empresas – tanto de

seus clientes.

pequeno porte quanto multinacionais – este escritório
direciona o exercício da sua atividade de modo a aten-

A estratégica localização no principal centro comercial

der às necessidades dos gestores, utilizando a técnica

de Salvador/BA permite que este escritório atue como

jurídica para catalisar potencialidades comerciais e re-

verdadeiro hub, prestando serviços primariamente

duzir ao máximo os riscos inerentes a cada atividade.

em todo o nordeste do país, mas sempre alinhado às
transformações e oportunidades que se apresentam

A sua equipe se mantém em contínuo esforço de atua-

nas principais capitais do Sul/Sudeste, além de ter pre-

lização e aprimoramento, assegurando a prestação de

sença marcada na Capital Federal.

consultoria e assessoria com qualidade técnico-jurídiacadêmico e em algumas das principais organizações

Ruy Andrade

da sociedade civil reforçam esta vocação.

(Sócio / Fundador)
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O ESCRITÓRIO

MISSÃO

SOLUÇÕES SEMPRE INOVADORAS
para as empresas ganharem mais dinheiro

VISÃO

TRABALHO TÉCNICO
para alcançar soluções duradouras e seguras

SER REFERÊNCIA EM DIREITO EMPRESARIAL E DE

CONEXÃO

NEGÓCIOS NO NORDESTE E NO BRASIL

para compartilhar a missão pessoal e institucional dos
nossos clientes com o mundo

05

VALORES
LEALDADE

PROFISSIONALISMO

orientada pela verdade, honestidade e

estruturação do trabalho de forma planejada para

transparência
PROATIVIDADE

VISÃO EMPRESARIAL

antecipando situações para propor medi-

para poder entender os clientes, prestando serviços
alinhados às suas reais necessidades

AGUERRIMENTO

CORDIALIDADE

tomando como nossos as missões e os

para reunir as pessoas em prol de objetivos comuns

interesses dos nossos clientes
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O escritório RUY ANDRADE ADVOCACIA EMPRESARIAL tem sede
na cidade de Salvador, Bahia, mas
conta com parceiros que permitem

ATUAÇÃO

nordeste, bem como em São Paulo,
Rio de Janeiro e nos Tribunais Superiores.

Além das áreas em que presta serviços diretamente, a RUY ANDRADE ADVOCACIA
EMPRESARIAL conta com uma sólida rede de parceiros, especialmente nas áreas de
Direito Tributário e Previdenciário, que permitem a prestação de serviços completa.

DIREITO
EMPRESARIAL

ARBITRAGEM

SOCIETÁRIO, FALIMENTAR E
CREDITÓRIO

Constituição e estruturação de
sociedades empresárias; organização das estruturas de po-

Atuação em processos arbi-

der e dos acordos entre sócios;

trais, especialmente de nature-

auxílio à recuperação ou liqui-

za cível e empresarial

dação de empresas em crise;
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DIREITO
CIVIL

Elaboração de contratos; atuação em demandas judiciais envolvendo as principais áreas do Direito Civil negocial, especialmente ações renovatórias, de

CONTRATOS,

despejo ou de indenização por danos materiais e morais;

RESPONSABILIDADE CIVIL,
DIREITOS REAIS

DIREITO

Consultoria e assessoria em procedimentos licitatórios, bem como em de

ADMINISTRATIVO

mandas judiciais dele decorrentes;

LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

-

Orientação a empresas para o cumprimento da legislação trabalhista;

DIREITO DO
TRABALHO

treinamentos “in company”; defesa em procedimentos administrativos e
judiciais relativos a relações de trabalho; estruturação de gestão e redução
de passivo judicial e administrativo decorrente de relações de trabalho;

Assessoria e consultoria preventiva para licenciamento ambiental; defesa

DIREITO
URBANÍSTICO
E AMBIENTAL

em processos administrativos e judiciais; assessoramento quanto a
obrigações ligadas a política de resíduos, reserva legal e demais obrigações
ambientais;

DIREITO

DIREITO DO
CONSUMIDOR

CONCORRENCIAL

Atuação em demandas admi-

Orientação a empresas para o cum-

nistrativas e judiciais que en-

primento da legislação consume-

volvam alegações de conduta

rista; defesa em procedimentos ad-

que viole a liberdade de con-

ministrativos e judiciais relativos a

corrência, inclusive mas não

relações de consumo; estruturação

limitado a cartel, dumping e

de gestão e redução de passivo ju-

concorrência desleal;

dicial e administrativo decorrente de
relações de consumo;
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A EQUIPE

CAROLINA BARBOSA HEIM
•

Professora de Direito do Trabalho, Direito

DANIELA PEREIRA DE SOUZA

Processual do Trabalho e Prática Jurídica
Trabalhista.
•

Professora convidada do curso de Pós Graduação em Direito e Processo do Trabalho da
Universidade Católica de Salvador.

•

Especialista em Direito e Processo do
Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

•

Graduada em Direito pela Universidade
Federal da Bahia.

•

Co-fundadora do Fórum Permanente de
Direito Processual do Trabalho.

•

Processo do Trabalho.

ALGUMAS PUBLICAÇÕES:
ANDRADE, Ruy Amaral; HEIM, Carolina. Novas regras para o seguro-desemprego. Jornal da Revenda de Combustíveis da Bahia. agosto-outubro/2015. Salvador/Ba. p. 58

Advogada e Consultora Jurídica em Direito e

•

Idiomas:

HEIM, Carolina. Vale Transporte pode ser pago em pecúnia?. Revista da
Associação Baiana de Supermercados. fevereiro/2013. Salvador/Ba. p. 50
HEIM, Carolina. Serra Fita e as autuações do MTE. Revista da Associação
Baiana de Supermercados. outubro/2012. Salvador/Ba. p. 58
HEIM, Carolina. Cota para deficientes: Como evitar autuações. Revista da
Associação Baiana de Supermercados. março/2012. Salvador/Ba. p. 50
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DANIELA PEREIRA DE SOUZA
•

Pós-Graduanda em Direito Contratual Cível e
Consumerista

pela

UNIFACS/Laureate

Universities;
•

Bacharela em Direito pela Universidade
Salvador – UNIFACS.

•

Formação complementar em Direito Eletrônico pela ESA/BA – Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes.

•

Possui trabalhos publicados em revistas
científicas.

•

Tem experiência na gestão de passivo empresarial.

•

DANIELA PEREIRA DE SOUZA

Idiomas:

ALGUMAS PUBLICAÇÕES:
ANDRADE, Ruy Amaral; SOUZA, Daniela Valeria Nunes Pereira de. A
regulamentação do código de defesa do consumidor no comércio eletrônico. Disponível em http://www.direitonabahia.com.br/publicacoes/Artigo%20-%20Ruy%20Andrade%20e%20Daniela%20Souza_4.pdf
SOUZA, Daniela Valéria Nunes Pereira de. Antecipação dos Efeitos da
Tutela e Tutela Cautelar: Identificação e Diferenciação dos Institutos.
Revista da UNIFACS, n° 125. 2010. Disponível em http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/1780/1352
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DIOGO GUANABARA
•

Professor de Direito Constitucional e Direito
Ambiental na UNIFACS/Laureate Universities
e na Faculdade Baiana de Direito.

•

Professor Convidado dos Cursos de Pós
Graduação da UNIFACS e da Universidade
Federal da Bahia.

•

Mestre em Direito Constitucional e Ambiental
pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra (Portugal).

•

Especialista em Processo Civil pela Faculdade
Baiana de Direito/JusPodivm.

•

Tem artigos publicados, com premiação em
evento científico, e livro publicado na área de
Direito Ambiental.

•
ALGUMAS PUBLICAÇÕES:
GUANABARA, Diogo Cardoso . O Problema Jurídico da Localização de
Aterros de Resíduos Sólidos: Um olhar do Direito sobre a Discricionariedade
Administrativa, a Ponderação de Interesses e a Participação Públiica. 1. ed.
Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2013. v. 1. 163p .
GUANABARA, Diogo Cardoso ; MARINHO, J. . Direito de Revolução. Salvador:
JusPodivm, 2013 (Atualização da Obra do Professor Josaphat Marinho).

Advogado e Consultor Jurídico em Direito
Público.

•

-

Idiomas:
-

GUANABARA, Diogo Cardoso . Conciliando o direito dos resíduos e o direito
do consumidor: um olhar crítico sobre o mecanismo de logística reversa
brasileiro. Revista Portuguesa de Direito do Consumo, v. 60, p. 189-218,
2010.
GUANABARA, Diogo Cardoso . Conciliando o direito dos resíduos e o direito
do consumidor: um olhar crítico sobre o mecanismo de logística reversa
brasileiro. BDA (São Paulo), v. 11, p. 1281-1295, 2010.
GUANABARA, Diogo Cardoso . Longe dos olhos e do coração: o problema
jurídico da localização de instalações para eliminação de resíduos no Brasil.
In: OLIVEIRA, Fernanda Paula. (Org.). O urbanismo, o ordenamento do
território e os tribunais. Coimbra: Almedina, 2010, v. , p. -.
GUANABARA, Diogo Cardoso . Da utilização dos benefícios fiscais ambientais na tutela do meio ambiente cultural. Revista Jurídica dos Formandos
em Direito da UCSAL 2006.2, 20 dez. 2006.
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RUY AMARAL ANDRADE
•

Professor de Direito Empresarial
Faculdade Baiana de Direito;

da

•

Professor de Negociação, Mediação e Arbitragem na Pós-Graduação da Faculdade
Baiana de Direito, da UNIFACS/Laureate
Universities e da UCSAL – Universidade
Católica do Salvador;

•

Professor Convidado da Escola Superior de
Advocacia Orlando Gomes (OAB/BA) e da
EMAB – Escola Superior de Advocacia
Orlando Gomes;

•

Mestrando em Direito e Desenvolvimento
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP);

•

Especialista em Direito pela Faculdade
Baiana de Direito;

•

Possui formação complementar em
Negociação pela Universidade de Harvard
(EUA);

•

Possui formação complementar em Direito
Societário e Governança Corporativa pela
London School of Economics and Political
Science (ING);

ALGUMAS PUBLICAÇÕES:

•

Diretor Jurídico do Sindicato do Comércio de
Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas
de Conveniências do Estado da Bahia SINDICOMBUSTÍVEIS-BA (2014/2018);

ANDRADE, Ruy Amaral; SOUZA, Daniela Valeria Nunes Pereira de. A regulamentação do código de defesa do consumidor no comércio eletrônico. Disponível em http://www.direitonabahia.com.br/publicacoes/
Artigo%20-%20Ruy%20Andrade%20e%20Daniela%20Souza_4.pdf

•

Membro da Comissão Especial de Conciliação Mediação e Arbitragem da OAB/BA e
da Câmara Setorial do Jovem Empresário da
FECOMÉRCIO/BA;

BASTOS, Antonio Adonias Aguiar ; ANDRADE, Ruy Amaral. SILVA, Júlia
Santos. O DIREITO À ESTABILIDADE GESTANTE DURANTE O CONTRATO
DE EXPERIÊNCIA. Revista Eletrônica da Amatra XX, Aracaju, n. 37, OUTUBRO-DEZEMBRO 2013. Disponível em: http://www.amatra20.org.br/
amatrawi/artigos.wsp?tmp_codartigo=1780 Acesso em: 02/04/2014

•

Diretor da PB Overseas S/A, subsidiária
integral da Petrobahia S/A;

•

Empresário e Advogado;

BASTOS, Antonio Adonias Aguiar ; ANDRADE, Ruy Amaral . A natureza
dos embargos de terceiro e o prazo para a sua propositura na execução
trabalhista. Revista do Curso de Direito da UNIFACS, v. 9, p. 9-22, 2009
http://legado.trt14.jus.br/Documentos/Revista_TRT14_%202009_2.pdf

•

Possui trabalhos publicados em revistas
científicas, sites e jornais.

•

Palestrou em Eventos Científicos e Empresariais nos Estados da Bahia, Alagoas e Minas
Gerais;

•

Tem experiência em consultoria e assessoria
nas áreas de Direito Empresarial, Concorrencial, Cível e do Trabalho;

•

Idiomas:

ANDRADE, Ruy Amaral. Os postos de combustíveis vão pagar a conta
da sonegação? O que muda com a lei estadual 12.040/2011, que altera
a lei do ICMS da Bahia. Jornal da Revenda de Combustíveis da Bahia.
Salvador/Bahia. P. 17. 2011.
ANDRADE, Ruy Amaral. Universalism and Territorialism in Transnational
Bankruptcy Cases. Disponível em http://www.faculdadebaianadedireito.com.br/images/a/Paper%20-%20Ruy%20Andrade.pdf
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+55 (71) 3342-8881
ruyandrade@ruyandrade.com
www.ruyandrade.com

