
FRENCH DESK

O French Desk tem como um de seus objetivos oferecer assessoria jurídica 
personalizada para clientes provenientes de países de língua francofônica, 
adaptada aos seus valores culturais, com foco nas preocupações e interesses 
comerciais na condução de seus negócios no Brasil.

É liderado pelo sócio Bernardo Mendes Vianna, da área de Direito Marítimo, juntamente com 
o sócio Celso Contin, da área de Bancário & Financeiro, com a sócia Bruna Luppi, da área 
Tributária, e com os sócios Pedro Hermeto e Lucas Hermeto, ambos da área de Contencioso 
& Arbitragem. O Desk também conta com a expertise do associado Pietro De Biase Damasceno 
Dias, da área Ambiental.

O French Desk é composto por um grupo de advogados especializados em variadas áreas de 
atuação, especialmente em questões societárias, contratuais, tributárias, regulatórias e de 
contencioso, todos fluentes no idioma francês e tendo como clientes diversas companhias 
francesas de grande porte.

O sócio Bernardo Mendes Vianna é membro ativo da Câmara de Comércio e Indústria 
França-Brasil (CCIFB), desde 2006, onde atuou como Conselheiro, inicialmente, de 2014 até 
2016, sendo reeleito para os períodos de 2018 até 2020 e 2021 a 2023. Atua igualmente como 
Coordenador da Comissão Jurídica desde 2012 e possui certificado de Mediador em Disputas 
Comerciais, emitido pelo Centro de Mediação e Arbitragem de Paris (CMAP).

O sócio Pedro Hermeto é Mestre em Direito Comercial pela Université Paris II (Panthéon-Assas).

O sócio Lucas Hermeto é certificado em Mediação Corporativa pelo Centro de Mediação da 
Câmara de Comércio França-Brasil, em associação com o Centre de Médiation et d’Arbitrage 
de Paris (CMAP) e em Direito Francês e Europeu pela Université Paris II (Panthéon-Assas).

https://www.vieirarezende.com.br/
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É liderado por Bernardo Mendes Vianna, sócio da área de Direito Marítimo, Celso 
Contin, sócio das áreas de Bancário & Financeiro e Infraestrutura & Projetos, Pedro 


.


O French Desk é composto por um grupo de advogados especializados em variadas 
áreas de atuação, especialmente em questões societárias, contratuais, tributárias, 
regulatórias e de contencioso, tendo como clientes diversas companhias francesas 
de grande porte.


Bernardo Mendes Vianna é membro ativo da Câmara de Comércio e Indústria França-
Brasil (CCIFB), desde 2006, onde atuou como Conselheiro de 2014 até 2016, sendo 
reeleito para o período de 2018 até 2020. Atualmente, é o Coordenador da Comissão 


pelo
Centro de Mediação e Arbitragem de Paris (CMAP). Pedro Hermeto é Mestre em 
Direito Comercial pela Universidade de Paris II (Panthéon-Assas).
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