ESCRITÓRIOS DE VALOR NA
ADVOCACIA SÃO AQUELES QUE
ATENDEM ÀS DEMANDAS DE SEUS
CLIENTES COM EFICIÊNCIA,
AGILIDADE, COMPROMETIMENTO,
TRANSPARÊNCIA E ÉTICA.

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA
A D V O G A D O S

INSTITUCIONAL

MISSÃO

Inaugurado em 2001, o escritório Luiz

Prestar serviços jurídicos especializados,

Henrique Oliveira Advogados concentra

buscando,

seu

excelência no atendimento ao cliente.

expertise

empresas

nas

necessidades

voltadas

ao

de

de

forma

permanente,

a

Comércio

Internacional, está sediado na cidade de
Santos e conta com parcerias estratégicas
nas principais cidades portuárias do país.

VISÃO

A filosofia do escritório é investir sempre

Manter-se como referência no mercado da

na qualidade dos serviços jurídicos, de

advocacia

forma a proporcionar a total satisfação do

reconhecido como um dos escritórios

cliente. E foi essa qualidade que tornou o

empresarial,

sendo

sempre

mais admirados em suas áreas de atuação.

escritório um dos mais respeitados em
suas áreas de atuação, atraindo para a sua
carteira de clientes diversas empresas
nacionais e multinacionais, dos mais
variados

segmentos

de

atuação

no

comércio internacional.

VALORES

Desde a sua fundação, o escritório tem

Excelência na prestação dos serviços

como foco e objetivo permanentes

jurídicos. Entusiasmo e espírito de equipe.

agregar

Credibilidade,

valores

interagindo
oferecer

de

aos
forma

soluções

seus

clientes,

pró-ativa
inovadoras

para
e

personalizadas, superando expectativas
com criatividade e eficácia nos resultados.

lealdade,

comprometimento,

transparência

e

ética

no

relacionamento com os clientes. São esses
os valores que permeiam cada membro da
equipe do escritório Luiz Henrique Oliveira
Advogados.

ESTRUTURA

A ESTRUTURA OPERACIONAL DO ESCRITÓRIO É
DINÂMICA E FUNCIONAL, E COM CAPACIDADE DE
MANTER-SE EM CONSTANTE EVOLUÇÃO.
Dessa forma, o escritório Luiz Henrique

CORRESPONDENTES

Oliveira Advogados consegue atender às
necessidades de seus clientes com celeridade
e eficiência, diante de um mercado global em
constante transformação.
MA

Nesse cenário, os recursos de informática
tornam-se uma ferramenta indispensável. Por

PE

essa razão, o escritório investiu em dos mais
BA

conceituados softwares do país para o
mercado jurídico, trazendo para o seu dia a dia
todas as funcionalidades e benefícios dos

ES

produtos CP-PRO/NOVAJUS.

SP
RJ

PR

Para abranger a ampla área marítima e
portuária e oferecer aos clientes a máxima

SC
RS

cobertura no território nacional, o escritório
conta com uma filial em São Paulo e parcerias
estratégicas em 4 regiões do país.

PORTO DE SANTOS

Matriz / Filial
Correspondentes

ÁREAS DE ATUAÇÃO

O ESCRITÓRIO LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA
ADVOGADOS PRESTA SERVIÇOS JURÍDICOS
ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS QUE ENVOLVEM O
DIREITO MARÍTIMO, PORTUÁRIO, ADUANEIRO E
COMÉRCIO INTERNACIONAL.

Com mais de 15 anos de experiência e grande reconhecimento no mercado, é altamente qualificado para
atender as necessidades específicas de seus clientes, prestando assistência consultiva/preventiva e
contenciosa/judicial aos armadores, transportadores, nvoccs e freight forwarders, agentes de carga,
terminais e demais players do comércio internacional.
Ciente de que o mercado de shipping é caracterizado pela celeridade e informalidade, o escritório
intensificou a sua atuação consultiva visando a prevenção de litígios e, especialmente, a recuperação de
ativos no âmbito da gestão empresarial, adotando as mais modernas estratégias na recuperação de
créditos do mercado, destacando-se pelo comprometimento na entrega dos resultados.

DIREITO MARÍTIMO E PORTUÁRIO
• Recuperação de créditos marítimos e portuários;

• Assessoria e atuação contenciosa em ações de

cobrança judicial e extrajudicial de valores de frete,

indenização por danos à carga.

taxas

portuárias,

armazenagem,

sobreestadia

(demurrage) e detention.

• Assessoria e orientação jurídica em casos de
avaria grossa e particular (avarias simples).

• Assessoria jurídica preventiva aos armadores,
transportadores, agentes de carga, terminais e aos

• Arresto de embarcações;

demais players do comércio internacional.
• Acompanhamento de inquéritos administrativos
• Análise e revisão de contratos; termos de

e processos no tribunal marítimo.

responsabilidade, termos e condições gerais de
transporte, cláusulas de conhecimentos (bill of

• Assessoria jurídica em acidentes e fatos da

ladings), tarifas de sobreestadias (demurrages);

Navegação: abalroamento, colisão, encalhe.

• Contratos de concessão, autorização, delegação

Atuação perante o Ministério dos Transportes,

e arrendamento portuário.

Capitania dos Portos, Secretaria de Portos, ANTAQ,
Praticagem.

DIREITO
ADUANEIRO

COMÉRCIO
INTERNACIONAL

• Consultoria aduaneira, elaboração de pareceres
jurídicos, consultas e análise da legislação
aduaneira.

• Assessoramento legal a empresas estrangeiras.
• Elaboração de pareceres e análise da legislação
internacional.

• Atuação e acompanhamento de processos
administrativos em todas as unidades da
alfândega.
• Atuação preventiva e contenciosa
recuperação de contêineres (overdue).

para

• Atuação na defesa de seus clientes em
processos administrativos e judiciais relacionados
a tributos e penalidades do SISCOMEX CARGA.

• Defesa comercial e acordos internacionais.
• Elaboração e análise de contratos em geral,
contratos de compra e venda de mercadorias,
análise dos INCOTERMS.
•

Constituição

de

empresas

voltadas

ao

comércio internacional.

• Assessoramento e consultoria jurídica
relacionada ao SISCOSERV; elaboração de
pareceres e análise da legislação vigente.
• Assessoramento e orientação para certificação
de OEA (Operador Econômico Autorizado).

LUIZ HENRIQUE
PEREIRA DE OLIVEIRA
SÓCIO SÊNIOR (FUNDADOR)

• Sócio Sênior da LH Oliveira Advogados,
advogado especializado em Direito Marítimo,
Portuário, Aduaneiro e Comércio Internacional
com mais de 15 anos de experiência.

• Membro da Comissão de Acompanhamento
do Código Comercial para o Brasil da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo
(OAB/SP).
• Membro do Instituto Iberoamericano de Direito
Marítimo (IIDM).
• Membro da Associação Brasileira de Direito
Marítimo (ABDM).

• Presidente da Comissão de Direito Marítimo e
Portuário da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de São Paulo (OAB/SP).

• Redator das propostas de emenda ao Projeto
de Lei nº 1.572, de 2011, que reconheceu a
atividade do agente de carga no Projeto de
Código Comercial.

• Secretário Adjunto da Comissão de Direito
Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de São Paulo (OAB/SP).

• Autor de diversos artigos em revistas
especializadas, jornais e outros periódicos.

lawadv@uol.com.br
R. Amador Bueno, 59 – Cj. 95

+55 13 3219-2455

Al. dos Maracatins, 1217 – Cj. 201

Centro – Santos - SP – Brasil

+55 13 9.9713-0177

Moema – São Paulo – Brasil

CEP: 11.013-151

CEP: 04.089-014
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