
CONTRATOS COMERCIAIS 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS negocia e 

elabora qualquer tipo de contrato comercial, 

incluindo, dentre outros, o contrato de 

agenciamento, de distribuição, de franquia e 

de transferência de tecnologia. Nossa equipe 

possui experiência diferenciada na elaboração 

de contratos internacionais, sobre os quais 

pode aconselhar de maneira mais apropriada 

em matéria de otimização fiscal e de preço de 

transferência, de responsabilidade contratual 

e de cláusulas de mediação, de jurisdição, 

arbitral ou jurisdicional. 

DIREITO CIVIL 
IMOBILIARIO

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS presta a 

assistência necessária para o bom desenvolvi-

mento de qualquer tipo de transação imobi-

liária, seja ela rural ou urbana. Sua interven-

ção consiste em analisar todos os documentos 

relativos ao imóvel e seus proprietários, bem 

como em formalizar contratos e constituir 

condições de securitização de pagamento. 

Nossa experiência em matéria de fluxo de 

capitais e de tributação nos permite confe-

rir os mais pertinentes conselhos a todos os 

residentes e não residentes, que desejarem 

adquirir bens imóveis no Brasil.

Escritório de advogados franco-brasileiro especializado 

em direito empresarial no âmbitos societário, mais 

precisamente em operações de fusões e aquisições, 

capital estrangeiro, implementação e constituição de 

sociedades, tributário, além de contencioso civil.

Composto por advogados experientes e espe-
cializados, SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS 
tem por objetivo oferecer a sua vasta ex-
periência jurídica e um acompanhamento 
pessoal aos seus clientes, investidores e 
empreendedores no Brasil. Nossa equipe 
de advogados responde  a qualquer tipo de 
questionamento relacionado à implemen-
tação de negócios, oferecendo sempre res-
postas bem adaptadas aos interesses e às 
necessidades de cada projeto. 

Composto por advogados mediadores 
treinados pela Câmara de Mediação e 
Arbitragem de Paris, e aprovados pela 
Câmara de Comércio França Brasil (CCFB), 
o Escritório possui habilidades específicas 
favorizando negócios .

UMA CULTURA INTERNACIONAL

Quase a totalidade de nossos clientes é de 
investidores e empreendedores estrangeiros.

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS é um 
escritório multicultural cujo fundador é 
franco brasileiro, e possui uma equipe de 
profissionais com vasta cultura internacio-
nal, e poliglota.

Tal cultura internacional é um dos maiores 
atrativos do escritório, uma vez que pos-
sibilita o acompanhamento das empresas 
estrangeiras no Brasil e permite, ainda, o 
bom envolvimento no contexto econômi-
co, jurídico e cultural específicos.
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Á R E A S  D E  A T U A Ç Ã O O  E S C R I T Ó R I O

N O S S A S  Á R E A S  D E  A T U A Ç Ã O

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS  é um escritório com larga experiência em 

direito empresarial brasileiro, atuando no âmbito do direito tributário, societário, 

comercial, trabalhista, cível, com maior foco em fusões e aquisições, negociação 

de parcerias e qualquer outra modalidade de implementação de constituição de 

sociedades empresariais. 

O escritório auxilia todo tipo de empreendedores, mesmos estrangeiros, na 

constituição de sociedades empresariais, incluindo qualquer investimento estrangeiro, 

assim como todas as questões enfrentadas pelos investidores estrangeiros no Brasil 

dentre as quais: direito do trabalho, contratos de empregos, obtenção de vistos etc. 

ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E 
GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Auxiliar os empresários, sejam brasileiros ou 
estrangeiros, na constituição de suas empresas 
no Brasil e em suas negociações com sócios 
locais, buscando sempre adotar a melhor 
forma de controle, a segurança jurídica e 
administrativa, bem como a otimização fiscal. 

Realização de Due Diligences (auditorias) 
jurídicas, tanto em empresas do setor industrial 

e comercial, quanto do setor de serviços.

CAPITAL ESTRANGEIRO E 
BANCO CENTRAL DO BRASIL

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS possui 

larga experiência de aproximadamente 20 anos 

na consultoria à empresários estrangeiros no 

Brasil. O Escritório possui um conhecimento 

e uma prática única da regulamentação do 

Banco Central do Brasil em matéria de fluxos 

financeiros internacionais.  

Sua equipe de advogados especializados atua 

junto ao Banco Central do Brasil de forma 

a garantir o respeito aos procedimentos 

relativos aos investimentos estrangeiros 

diretos (IED), aos financiamentos estrangeiros, 

às transferência de patrimônio, às aquisições 

imobiliárias e a quaisquer outras operações de 

transferência de fundos. 

DIREITO TRABALHISTA E 
DIREITO DO ESTRANGEIRO

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS presta 

serviços de assistência aos empresários, 

especialmente aos investidores estrangeiros, 

para a implementação da estrutura, incluindo 

os contratos de trabalho, a obtenção dos 

vistos de trabalho e a gestão dos direitos do 

estrangeiro no Brasil.

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS está 

preparado e qualificado para realizar todas as 

auditorias em matéria trabalhista necessárias 

para a segurança das operações de aquisição 

de empresa. 

DIREITO TRIBUTÁRIO E 
TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL

O Escritório presta todos os serviços de assis-
tência, consultoria e contencioso em matéria 
fiscal, incluindo a tributação de empresas, a 
tributação indireta, a tributação das pessoas 
físicas, a tributação das pessoas jurídicas e a 
tributação internacional. 

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS está pre-
parado e qualificado para realizar todas as au-
ditorias jurídicas e tributárias necessárias para 
a realização, em total segurança jurídica, das 
operações de fusão e aquisição.

DIREITO DA CONCORRÊNCIA

SOLERE ADVOGADOS ASSOCIADOS  presta as-

sessoria e representação perante às autorida-

des de defesa da concorrência em operações 

que envolvam a aquisição, a fusão, o agrupa-

mento de empresas, os acordos comerciais ou 

societários, além de assessorar na estruturação 

de operações societárias com o objetivo de mi-

nimizar riscos concorrenciais.
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Pós-Graduado pela Universidade de Poitiers (França), 
Paris V René Descartes (França), pela University College 
Galway (Irlanda), pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e pela Fundação Getúlio Vargas (Rio de 
Janeiro, Brasil), Bertrand de Solere é membro da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e também aprovado pelo 
Supremo Tribunal do Estado de Nova York (EUA).

Membro da Câmara de Comércio França Brasil (CCFB) 
desde 1998, Bertrand de Solere atua também como 
conselheiro do comércio exterior da França, seção 
Brasil (CCEF).

Ele é mediador formado pela Câmara de Mediação e 
Arbitragem de Paris (CMAP) e aprovado pela Câmara 
de Comércio França Brasil (CCFB). Bertrand de Solere 
também é membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem.

Finalmente, ele é encarregado de ministrar a aula «A 
prática de negócios em países emergentes: Brasil, China, 
Índia» (Instituto de Estudos Políticos de Paris - IEP) e 
oferece cursos de Direito Tributário dos expatriados na 
Faculdade nacional des Arts et Métiers;

Bertrand de Solere é conselheiro do comércio exterior 
da França, seção Brasil (CCEF). Como tal, ele mantém 
relações estreitas e privilegiadas com as autoridades 
públicas francesas no Brasil.
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