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Advogados

Apresentação
A Salomão Cateb Advogados foi fundada em 1963 na
cidade de Belo Horizonte por Salomão de Araújo Cateb. Os
mais de 40 anos de atividade conferiram à empresa o
reconhecimento e a reputação de excelência na prestação
de serviço, construída sob a égide de alguns pilares, como
transparência, integridade, lealdade e competência.
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A Salomão Cateb Advogados conta com profissionais que
atuam como professores, diretores de cursos de graduação
e pós-graduação, e examinadores de concursos públicos, o
que permite uma ampliação da prática jurídica. Embora
atue em diversas áreas do direito, existe uma constante
colaboração e intenso intercâmbio de conhecimento entre
seus profissionais, o que contribui para a manutenção dos
padrões de excelência dos trabalhos da mesma.
Sólidas parcerias com correspondentes possibilitam a
atuação ágil e personalizada em todo o território nacional e
em diversos países, gerando soluções nas áreas geográficas
de interesse dos clientes.
A empresa busca objetivos sólidos para viabilizar a
estratégia e o escopo negocial de seus clientes,
observando tanto os limites da segurança jurídica quanto
as necessidades práticas da atualidade.

As realizações de seus advogados são caracterizadas pela
criatividade na construção de soluções que possibilitem
ampliar as oportunidades dos clientes, acompanhadas de
extremo rigor analítico e técnico, além de longa
experiência.
Esse atendimento personalizado ao cliente somente pode
ser desenvolvido graças à moderna infra-estrutura do
escritório, no qual são utilizadas as mais recentes
tecnologias de informação e comunicação, seja para o
conforto do cliente ou para dinamização da prestação dos
serviços.
A biblioteca da Salomão Cateb Advogados é outro ponto
chave do escritório. Atualmente, conta com mais de oito
mil volumes, entre publicações nacionais e estrangeiras,
ementários de jurisprudência, além de um banco de
dados atualizado diariamente.
A busca contínua pela excelência na prestação dos
serviços, o atendimento personalizado ao cliente e a
experiência de seus integrantes contribuem para a
solidificação da Salomão Cateb Advogados no cenário
jurídico brasileiro e internacional.

Áreas de Atuação

Societário
Consultoria na estruturação de sociedades nacionais e estrangeiras;
Operações de sociedades estrangeiras no país;
Reorganizações societárias: constituições, aquisições, fusões,
incorporações, cisões e transformações;
Elaboração, análise e negociação de associações, joint ventures e
consórcios de empresas;
Representação em assembléias e reuniões de acionistas e sócios, diretorias
e conselhos de administração;
Reestruturação da administração societária, fixando regras de governança
corporativa e prevenindo a responsabilidade dos administradores e
controladores;
Assessoria na elaboração de contratos sociais, estatutos, acordos de
acionistas, atas e demais documentos societários;
Assessoria e consultoria para sucessão empresarial;
oint ventures e alianças estratégicas;
Assessoria em processos de aquisição ou venda de controle societário;
Due diligences e auditorias legais;
Contencioso relativo a questões societárias e de responsabilidade dos
administradores.

Falências e Recuperações de Empresas
Avaliação da situação dos créditos e débitos de empresas em dificuldades;
Assessoria na estruturação da recuperação e respectivos mecanismos,
planejamento tributário e societário de operações financeiras e societárias;
Representação e acompanhamento ao cliente em comitês e assembléias de
credores;
Preparação, propositura e acompanhamento de recuperações extrajudiciais
e judiciais;
Requerimentos, defesas e acompanhamento ao cliente em processos de
falência e auto-falências.
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Empresarial
Assistência legal no dia-a-dia da empresa;
Elaboração e revisão de contratos e material publicitário, a fim de prevenir
eventuais litígios de consumidores;
Ajuizamento de ações, elaboração de defesas e acompanhamento de
processos nos Procons, Delegacias do Consumidor, Ministério Público,
Juizados Especiais e Justiça Comum;
Assessoria na constituição de empresas e instituições financeiras;
?Análise de negócios bancários e cambiais;
Organização e administração de fundos de investimentos, bem como
representação de interesses de clientes desses empreendimentos;
Assessoria e consultoria em aspectos concorrenciais;
Atuação e defesa em processos de abuso de poder econômico

Cível
Assistência legal na preparação e negociação de contratos;
Contencioso cível, englobando assistência jurídica familiar, nas áreas do
direito de família e sucessões;
Jurisdição voluntária;
Planejamento econômico-fiscal para a melhor administração de bens
familiares;
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Tributário
Consultivo e contencioso tributário na esfera judicial e administrativa;
Planejamento tributário referente às operações de aquisição de empresas,
fusões, incorporações, cisões, joint ventures;
Obtenção de incentivos fiscais;
Obtenção de regimes especiais de tributação, parcelamentos e similares;
Formulação de consultas formais de interpretação da legislação tributária aos
órgãos competentes;
Planejamento de estratégias de pagamento de tributos;
Orientações sobre comércio, regulamentos e procedimentos de importação e
exportação;
Planejamento sucessório, com intuito de minimizar custos tributários.

Administrativo
Representação de clientes perante agências da administração pública e na
revisão judicial de decisões dessas agências nos níveis federal, estadual e
municipal;
Dar consultoria e negociar nos projetos envolvendo licitações, concorrências,
concessões e Parceria Público-Privadas - PPPs;
Obter licenças junto a órgãos públicos e agências reguladoras, incluindo a
certificação de produtos e equipamentos e a contratação de infra-estrutura.
Licitações e contratos públicos;
Desapropriações;
Assessoria a prefeituras;
Desenvolvimento de defesas administrativas em investigações e em autos de
infração impostos pela administração pública.
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Internacional
Instrumentos de defesa comercial: antidumping, salvaguardas e medidas
compensatórias (subsídios);
Acordos internacionais: análise dos assuntos relacionados ao comércio
internacional, inclusive questões referentes às regras de origem, sistemas de
preferência tarifária, regime de quotas entre outras;
Negociações internacionais: acompanhamento das negociações
internacionais e apoio junto às autoridades brasileiras;
Barreiras comerciais: consultoria e análise de barreiras tarifárias e não
tarifárias, tais como barreiras técnicas, sanitárias, fitossanatárias e
quantitativas;
Acompanhamento na transferência de recursos para o Brasil;
Homologação de sentenças estrangeiras;
Regularização de estrangeiros;
Elaboração de contratos internacionais.

Trabalhista e Previdenciário
Contencioso e consultivo trabalhista direcionados a pessoas físicas e
jurídicas;
Patrocínio e assistência a empresas em dissídios individuais e coletivos;
Gerenciamento de RH;
Avaliação de passivos trabalhistas;
Defesas em execuções fiscais propostas pelo INSS e pela Caixa Econômica
Federal; Recuperação de contribuições sociais indevidamente recolhidas ao
INSS, a terceiros e ao FGTS;
Defesas em processos instaurados pelo Ministério Público, Delegacias
Regionais do Trabalho e órgãos reguladores e fiscalizadores como SUSEP,
ANS e SPC, entre outras.
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