
 

 



 

Por que contratar 
um escritório de  
advocacia  
especializado?  

Um escritório de advocacia 

especializado responde de forma rápida 

e eficiente aos problemas colocados 

pelos clientes diante de um mercado em 

constante transformação. 

O escritório ORS Advocacia presta serviços jurídicos de alta 
qualidade e performance em Direito Corporativo para pessoas 
físicas e jurídicas de diversos setores da economia. 

O escritório ORS Advocacia foi idealizado para prestar serviços jurídicos de alta qualidade e 

performance em Direito Corporativo para pessoas físicas e jurídicas de diversos setores da 

economia. Para isso, o escritório conta com a experiência do seu fundador, que trabalhou em 

alguns dos mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil. 

  

Localizado na cidade do Rio de Janeiro, com sede na Rua do Russel e filial no Centro 

Empresarial Mourisco, o escritório conta com infraestrutura de primeira linha, o que lhe permite 

atender às necessidades dos clientes nas principais capitais e cidades do Brasil. 

 

O escritório conta, ainda, com um moderno sistema de acompanhamento dos serviços prestados. 

Todo o arquivo do escritório é digital, o que permite uma consulta fácil e rápida do trabalho 

intelectual realizado. 

 

Assim, o escritório ORS Advocacia representa os clientes em todas as instâncias administrativas 

e judiciais. O escritório presta, ainda, os serviços de assessoria, auditoria, consultoria e 

planejamento, a fim de adequar os interesses dos clientes ao mundo jurídico. 

  

A vocação do escritório em prestar serviços jurídicos em Direito Corporativo 

abarca as seguintes áreas do direito: Administrativo, Aduaneiro, Ambiental, Civil, Concorrencial, 

Consumerista, Empresarial, Falimentar, Imobiliário, Marítimo, Mercado de Capitais, Penal, 

Petróleo e Gás, Previdenciário, Propriedade Intelectual, Regulatório, Securitário, Societário, 

Trabalhista, Tributário, Business Plan e Due Diligence. 
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áreas de atuação 
O escritório ORS Advocacia presta serviços jurídicos em 

Direito Corporativo nas seguintes áreas do direito: 

Administrativo, Aduaneiro, Ambiental, Civil, 

Concorrencial, Consumerista, Empresarial, Falimentar, 

Imobiliário, Marítimo, Mercado de Capitais, Penal, 

Petróleo e Gás, Previdenciário, Propriedade Intelectual, 

Regulatório, Securitário, Societário, 

Trabalhista, Tributário, Business Plan e Due Diligence. 
 

 

A satisfação dos clientes é a principal motivação do escritório na 

execução dos serviços prestados. Construir uma relação 

transparente e duradoura é a missão dos profissionais e 

colaboradores do escritório. 

Prestar serviços jurídicos especializados com alta qualidade e 

performance é a nossa visão. Ética, comprometimento, eficiência 

e qualidade são os nossos princípios e valores. 

Adequar a pretensão dos clientes ao mundo jurídico de forma 

personalizada é o nosso diferencial. 

O escritório investe de forma 

constante na formação dos seus 

profissionais, a fim de 

obter a máxima eficiência no 

atendimento e na solução dos 

problemas colocados pelos 

clientes. 
 

Oriwaldo Rocha de Sant' Anna  

+55 (21) 98372-8880 | oriwaldorocha@ors.adv.br 

  

Advogado. Graduado em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, com LL.M. 

(Master of Laws) em Direito Corporativo pelo IBMEC 

Business School do Rio de Janeiro e Pós-Graduação em 

Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. 

  

Persio Alves Vitoriano  

+55 (21) 99152-9116 | persiovitoriano@ors.adv.br 

  

Advogado. Graduado em Direito pela Universidade 

Candido Mendes do Rio de Janeiro, com Pós-Graduação 

em Direito Imobiliário pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e LL.M. (Master of Laws) em 

Direito Corporativo pelo  

IBMEC Business School do Rio de Janeiro. 

equipe 

A capacidade e a qualidade 

técnica dos profissionais do 

escritório ORS Advocacia são os 

diferenciais para a atuação de 

excelência que promove no 

Direito Corporativo. 



 
 
 
 

 

contato 

 

Sede 

Rua do Russel, n.º 450, 6º Andar, Grupo 601 

Glória, CEP 22.210-010 

 

Filial 

Centro Empresarial Mourisco 

Praia de Botafogo, n.º 501, Bloco A, 1º Andar 

Botafogo, CEP 22.250-040 

 

+55 (21) 3486-7539 

atendimento@ors.adv.br 

ors.adv.br 
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saiba mais 
O advogado Oriwaldo Rocha de Sant’ Anna, ao longo da sua vida profissional, prestou serviços 

jurídicos de alta, média e baixa complexidade em Direito Corporativo para clientes de diversos 

setores da economia, tais como: Avon, Barcas, Basf, Fetranspor, Grupo EBX, Linde, Motorola, 

Multiterminais, My Place, Nike, Oi, Rio Ônibus, Souza Cruz, TAP Linhas Aéreas, Vivo, bem como 

Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, entre outros. 

 

O advogado Persio Alves Vitoriano diversificou os serviços jurídicos prestados pelo escritório 

ORS Advocacia, através da ampliação da área de Direito Imobiliário e Propriedade Intelectual, 

com ênfase em desenvolvimento de novas tecnologias em Defesa, considerada a sua trajetória 

como ex-oficial do Exército Brasileiro. 


