Shipping &
Offshore

“Vieira Rezende was among the first
full-service firms in Brazil to establish a
maritime practice and has benefitted from
its early entry into the sector.“
LATIN LAWYER 250

O grupo Shipping & Offshore é formado por profissionais com profundo
conhecimento do setor marítimo e suas múltiplas vertentes, e com vasta
experiência na assessoria a empresas nacionais e estrangeiras, sejam
proprietários de embarcações ou afretadores, empresas de navegação ou de
transporte marítimo, prestadores de serviço à indústria offshore, instituições
financeiras, seguradores, agentes, portos organizados ou terminais portuários.
Nossa prática é multidisciplinar e inclui especialistas em diversas áreas do
direito, tais como marítimo, óleo e gás, ambiental, aduaneiro, societário,
financeiro e trabalhista, qualificados para assessorar os players da área em
assuntos como constituição de empresas, projetos complexos de construção,
financiamento e operação de embarcações, tratamento tributário, licenciamento
ambiental, contratos de afretamento e transporte, importação e exportação
de produtos, regulação, trabalho offshore, acidentes marítimos, avarias de
carga, seguros, além do contencioso administrativo ou judicial e arbitragem
decorrentes desses assuntos.
Merece destaque ainda a nossa equipe de resposta a emergências, capaz de
assistir nossos clientes em qualquer tipo de ocorrência, sejam acidentes de
grandes proporções, com ou sem poluição ambiental, a pequenas colisões ou
avarias de carga. Atendemos em qualquer porto brasileiro, por meio próprio
ou de nossa rede de correspondentes, possuindo experiência em lidar com
autoridades marítimas, agências reguladoras, órgãos ambientais, entidades de
classe e outros órgãos administrativos, reportando diretamente para
seguradores ou correspondentes brasileiros e estrangeiros.

“Highly experienced team with a strong track record in
the shipping-offshore market. Often retained for its
knowledge of regulatory and transactional
matters. Frequently represents companies in
discussions with the state and federal bodies.”

CHAMBERS LATIN AMERICA

RESPOSTA A
SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS
Nossa equipe tem estado à frente
dos maiores acidentes marítimos
dos últimos 20 anos, envolvendo
explosões, encalhes, abalroamentos,
colisões, emborcamentos, incêndios,
poluição marítima e acidentes pessoais,
tendo em seu histórico atuação nos
dois mais graves acidentes da indústria
offshore do Brasil, ambos causados por
explosões em unidades marítimas.

”The department’s well-established reputation and the broad skill set of its
lawyers have made it a first port of call for domestic and international clients
ranging from shipping companies dealing with accidents, to financiers seeking
to recover loans from bankrupt operators.”
LATIN LAWYER 250
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