
                                                                         
 

Escritório de Advocacia  Santos Lloyd estabelece relação “Of Counsel” com a 
Advogada Natália C. Aranovich, licenciada na Califórnia e no Brasil com o 

objetivo de proporcionar aos clientes soluções jurídicas de direito 
empresarial e estreitar os laços do escritório com os clientes brasileiros. 

 
IRVINE, CA, 25 de Janeiro de 2017– Natalia C. Aranovich  integra o Escritório 
Santos Lloyd Advocacia na condição de “Of Counsel”.  A relação foi estabelecida para 
adicionar ao escritório Santos Lloyd as áreas de direito empresarial e com isso 
estreitar ainda mais os laços com os clientes brasileiros. 
Assim, a Santos Lloyd passa a oferecer aos clientes de imigração, que buscam vistos 
de negócios nos Estados Unidos, soluções na área de direito empresarial e 
contratual seja para negócios realizados no Brasil ou nos Estados Unidos. 
Aranovich possui mais de 15 anos de experiência no Brasil em direito empresarial, 
contencioso, negociações e contratos em geral e propriedade intelectual. Em Los 
Angeles, desde 2015 Aranovich trabalhou juntamente com a Câmara de Comércio 
Brasil Califórnia aconselhando os membros sobre a possibilidade de negócios entre 
o Brasil e a Califórnia. Ainda, através do seu escritório em Los Angeles Aranovich 
decidiu somar ao direito à sua experiência adquirida nos Estados Unidos nas áreas 
de marketing, branding e negócios e com isso auxiliar os seu clientes a construir 
marcas fortes e de peso.  
Atualmente, Aranovich é também co –presidente do Comitê de Pequenas Empresas 
da Câmara de Comércio Brasil Califórnia (BCCC), membra do Comitê de Propriedade 
Intelectual da Associação dos Advogados da Califórnia e da Associação dos 
Advogados de Beverly Hills, e membra do Comitê de Direito Empresarial e do 
Entretenimento da Associação dos Advogados de Beverly Hills. 
 
Sobre o Escritório de Advocacia Santos Lloyd. 
O Escritório de Advocacia Santos Lloyd começou suas atividades na área de 
imigração e após expandiu para a área de falências e planejamento patrimonial. O 
escritório oferece soluções jurídicas para aqueles que procuram imigrar para os 
Estados Unidos, ou que já estão no país e precisam ajustar a sua situação legal.  Além 
disso, também auxiliam clientes a estruturar novos negócios e desenvolver seus 
serviços nos Estados Unidos. O escritório fornece ainda soluções em planejamento 
patrimonial para os casos de falecimento e/ou constituição de um trust. 
O nosso método de atendimento aos clientes é flexível. Agendamos consultas iniciais 
sem custo, consultas em finais de semana e consultas por Skype ou Zoom. 
Nós somos o seu destino legal no oferecimento de serviços personalizados para 
imigrantes que buscam  o sucesso na América.  
 
 



 
Sobre Natália C. Aranovich 
Aranovich é licenciada a praticar direito no Brasil e na Califórnia. É sócia do 
escritório de Advocacia no Sul do Brasil e possui seu próprio escritório nos Estados 
Unidos sob o nome Aranovich Law Firm. O foco do escritório é direito empresarial, 
contratos, negociações e branding. 
Aranovich adquiriu notoriedade no Brasil na área de direito empresarial e 
propriedade intelectual tendo um dos seus artigos citado por diversas vezes m 
decisões judiciais como autoridade sobre o assunto de marcas e nomes de domínio e 
ainda referido no Comentários ao Código Civil Brasileiro, de Nelson Nery no 
Capítulo sobre Pessoas Jurídicas. 
No campo pessoal, Aranovich considera-se uma comunicadora e uma de suas 
paixões é conectar pessoas que possuem características em comum sejam elas 
pessoais ou profissionais. Aranovich acredita que essas características foram 
fundamentais para a sua carreira como negociadora e gerenciadora de novos 
negócios. 
 
CONTATO 
Santos Lloyd Law Firm, P.C. 
4000 Barranca Parkway, Suite 250 - Irvine, CA 92604 
Telefone: (949) 262-3200 
Fax: (949) 271-4500 
Email : info@santoslloydlaw.com 
www.santoslloydlaw.com 
 
 
Natalia Aranovich 
Aranovich Law Firm 
11755 Wilshire Blvd., suite 1250, Los Angeles, CA, 90025 
Telefone: (310) 575 2567 
Email: contact@aranovichlawfirm.com 
www.aranovichlawfirm.com 
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