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Rui Humberto Messias: 
Fundador da Legal Latin Advisors. 

A sua vasta experiência foca-se nas áreas de contencioso, civil (incluindo Laboral e Comercial) com experiência de processo civil relativamente a Angola e 
Moçambique; 
Contencioso Administrativo e Fiscal; Contencioso Penal e Contra-Ordenacional; Direito da Insolvência (incluindo falências cross-border); Direito Marítimo; 
Direito do Compliance nas vertentes Branqueamento de Capitais e Leis Anti-Corrupção – incluindo ministração de formação tanto a nível interno como a 
clientes; 
Foi in-house counsel lawyer do Grupo Xavier de Lima e posteriormente board adviser do mesmo Grupo. Exerceu as funções de associated partner na Abreu Advogados. 
Actualmente é partner da Alves, Andrade Pinhel, Martins, Messias – Sociedade de Advogados S.P. R.L.  
 

 
Habilitações Académicas: 

Licenciatura em Direito, 1995, Universidade Lusíada de Lisboa 
Pós-graduação em Direito da Propriedade Industrial, 2000, Faculdade Direito da Universidade de Lisboa; 
Curso de Business Law and Dispute Resolution - Universidade Católica Portuguesa. 
 
 
Experiência: 
Assessoria a multinacional alemã do setor da construção civil em processo judicial intentado por concorrente da área, no âmbito de concorrência desleal em virtude de violação 
de patentes caducadas.  
Assessoria a armador norueguês no âmbito de processo judicial intentado contra estaleiro nacional, no âmbito de litígio relacionado com contrato de construção de navios 
pesqueiros de alta tecnologia para pesca nos mares do Norte. 
Assessoria a estaleiro australiano no âmbito de concurso público internacional para construção de catamarans para operar em Portugal, e subsequentes ações judiciais de 
anulação do referido concurso. 
Assessoria a banco multinacional americano e britânico em processos judiciais intentados contra investidor internacional do médio oriente, decorrente de investimentos conjuntos 
levados a cabo no mercado do audiovisual na Alemanha e em Itália e com ligações a Portugal por via dos veículos utilizados para tais investimentos. 
Assessoria a fundo de capital de risco canadiano em processos judiciais intentados contra administração de empresa de telecomunicações nacional, envolvendo insolvência de 
acionista no Canadá e fundo concorrente americano. 
Assessoria a grupo de imobiliário de dimensão nacional, no âmbito de reestruturação global do passivo bancário, envolvendo ainda processos executivos e respetivas oposições. 
Assessoria a grupo de investidores de capital de risco europeus no âmbito de processos judiciais e arbitragens tendo como contraparte a gestora dos fundos de investimento. 
Assessoria a quadro superior de grupo financeiro de dimensão nacional no âmbito de processo-crime relativo a crimes económicos e financeiros envolvendo cerca de duas 
dezenas de arguidos. 
Assessoria a investidor árabe internacional no âmbito de processuais judiciais de insolvência de empresas pertencentes ao seu grupo, intentados por sindicato bancário. 
Assessoria a investidores institucionais internacionais no âmbito de ações judiciais administrativas de anulação de medidas de resolução tomadas pelo regulador relativamente 
a banco nacional e subsequentes reclamações de créditos e demais acompanhamento no âmbito da liquidação do mesmo banco. 
Colaborador de jornais online sobre temas jurídicos; Orador convidado em Seminários sobre técnicas de Recuperação de Créditos – Pré- Contencioso e Contencioso; Autor de 
diversos artigos sobre insolvência cross-border. 
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