PORTOS E MARÍTIMO

Nossa equipe de Portos e Marítimo atua no contexto de
um escritório de advocacia mundialmente integrado.
Poucos escritórios internacionais oferecem a amplitude
de cobertura de temas e o alcance geográfico do nosso
time.
Os advogados e as advogadas da nossa equipe são
especialistas nas áreas de regulatório marítimo, financiamento naval, direito público, resolução de
disputas, meio ambiente, seguros, projetos de GNL
e regulação de infraestrutura. Prestamos serviços jurídicos altamente sofisticados aos diversos players
do mercado.
Somos reconhecidos por nossa experiência em navegação offshore, incluindo projetos no Brasil envolvendo construção e afretamento de embarcações
de apoio, embarcações de construção, navios-tanque, sondas de perfuração, unidades flutuantes de
produção, armazenamento e transferência (FPSOs),
unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRUs), unidades flutuantes de armazenamento e transferência (FSOs) e Navios-Tanque com
Posicionamento Dinâmico (DPSTs). Ao longo de 2021,
assessoramos ativamente na maioria dos projetos
de FPSO de grande porte no Brasil (mais de US$ 1,5
bilhão cada).
Nosso time também é altamente conhecido por
nossa experiência em projetos de construção subsea, operações ship-to-ship e ship-to-barge, exportação de hidrocarbonetos produzidos no brasil, e
créditos privilegiados marítimos. Somos experts na
interface com agências reguladoras e órgãos governamentais, como a Agência Nacional de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis (ANP), a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (ANTAQ), a Agência Nacional
de Saúde e Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Autoridade Marítima Brasileira (a Marinha do Brasil).
Estamos constantemente assessorando clientes
nos mais variados assuntos relacionados ao setor
portuário, inclusive com relação a questões assuntos regulatórios, contratuais e financeiros sobre exploração de Terminais de Uso Privados (TUPs), Portos Organizados, Instalações de Apoio ao Transporte
Aquaviário (sob o regime da Resolução Normativa
13/2016-ANTAQ), e outras instalações portuárias,
bem como projetos de regaseificação no Brasil envolvendo o uso de terminais flutuantes.

Nosso time fornece serviços jurídicos não apenas
no setor marítimo, como também atua em conjunto com equipes transacionais de todo o escritório
em grandes operações de M&A, marítimo, energia,
recursos naturais e desenvolvimentos de projetos,
bem como em significativos financiamentos envolvendo equipamentos e ativos marítimos. Também
possuímos extensa experiência em contencioso e
arbitragem, o que nos permite prestar assistência jurídica em áreas do direito marítimo altamente especializadas que estão frequentemente em discussão
em disputas de alto risco.
Por meio da nossa cooperação com o DLA Piper,
também reunimos talentos de nossas equipes de
navegação internacionalmente reconhecidas, que
incluem advogados e advogadas de vários escritórios em todo o mundo, com ampla experiência em
importantes portos e polos marítimos, como China,
países nórdicos, Hong Kong, Singapura, Londres e Estados Unidos.

Nossos serviços:
• Regulatório Marítimo
Nossa experiência abrange toda a variedade de
questões regulatórias relacionadas ao setor de navegação, incluindo a aplicabilidade de regulamentos
relativos à importação, operação, registro de navios,
construção, afretamento e registro de bandeiras de
embarcações. Nossos serviços incluem a interface
com agências reguladoras e órgãos governamentais. Possuímos ampla experiência na condução de
procedimentos administrativos destinados à obtenção de autorizações para operações no Brasil, bem
como na estruturação de operações para nossos
clientes.

• Portos e Terminais
Experiência no desenvolvimento, construção e operação de instalações de terminais, incluindo Terminais de Uso Privados (TUPs) e Portos Organizados.
Nós assessoramos grandes players do setor portuário brasileiro na estruturação de suas operações,
tendo ampla experiência na negociação de contratos para este setor.
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• Projetos de GNL
Assessoramos financiadores, operadores e armadores com interesses em projetos de gás natural
liquefeito em todos os aspectos de seus negócios,
incluindo acordos comerciais, regulação e financiamento. Nossa equipe tem atuado nos principais
projetos de FSRUs no Brasil.
• Financiamento Naval
Nosso time possui habilidade nas diversas questões
decorrentes do ambiente regulatório complexo e de
grande responsabilidade em que as embarcações
operam.
• Contencioso Marítimo
Possuímos profundo conhecimento na execução de
garantias, disputas de contratos de compra e venda
e afretamento, bem como em renegociações com
empresas nacionais e internacionais. Com nossa experiência em litígios, nos destacamos na resolução
de disputas complexas, tanto em tribunais arbitrais
e em tribunais judiciais, quanto em sede administrativa.
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