
Porta de entrada para os EUA —  
as vantagens da Hinshaw 

Com uma forte presença em Miami e escritórios em toda a Flórida, bem como no resto dos Estados Unidos, 
a Hinshaw & Culbertson LLP está bem posicionada para ajudar clientes nos Estados Unidos e na América 
Latina com suas necessidades internacionais. Nossos vínculos com vários países em toda a América Latina e as 
comunidades latino-americanas na Flórida, por meio de idiomas e culturas, permitem que nossos clientes tenham 
oportunidades de negócios e investimentos que muitas outras empresas não podem oferecer. 



Nossos pontos fortes, suas necessidades

Regulamentação do comércio internacional e Programa de conformidade anticor-

rupção dos EUA 
Ocupamos uma posição privilegiada como ex-procuradores assistentes dos EUA e advogados de aplicação 
da SEC (Comissão de títulos e câmbio) para entender os problemas que empresas e pessoas físicas que 
realizam negócios na América Latina e em outros lugares enfrentam envolvendo controles complexos de 
importação e exportação e questões de corrupção. Somos contatados regularmente para conduzir investigações 
independentes e lidar com representações diante do Departamento de Justiça dos EUA, da Comissão de títulos 
e câmbio e várias outras agências federais em assuntos relacionados à Lei de práticas de corrupção no exterior, 
violações de controle de exportação e outras sérias denúncias baseadas na legislação federal. Nossa equipe 
altamente experiente de ex-procuradores de nível sênior do governo sabe como prevenir, investigar e resolver 
esses problemas de forma eficiente e de uma maneira que busca minimizar a exposição do cliente. 

Quando os problemas surgem, o Grupo de práticas governamentais da Hinshaw & Culbertson está pronto para 
orientar e auxiliar empresas e pessoas físicas a encontrar a maneira de lidar com investigações do governo e 
o regime jurídico complexo que regula o comércio exterior. As empresas e pessoas físicas que procuram fazer 
negócios na América Latina, bem como aqueles já fazem negócios na região, precisam dispor de programas 
rigorosos de controle de exportação e conformidade anticorrupção. Nós avaliamos, planejamos e implantamos 
programas eficazes de conformidade anticorrupção e de controle de exportação projetados para resistir aos mais 
exigentes ambientes empresariais. Nossa equipe é multilíngue e vários colaboradores falam espanhol. Quando 
os clientes têm um problema que exige experiência no país e que “conheça o terreno”, a Hinshaw & Culbertson 
tem essa experiência e uma excelente equipe para enfrentar o desafio.

Seguro e resseguro
Miami é um ponto de encontro estratégico para as empresas seguradoras e resseguradoras dos EUA e da União 
Europeia e de suas filiais e divisões na América Latina. Como uma firma de seguros e resseguros de primeira 
linha que oferece conselhos práticos em todo o espectro de produtos de seguros, reivindicações e questões 
regulatórias, a Hinshaw está bem situada para ajudar a desenvolver ainda mais os mercados latino-americanos. 

A Hinshaw possui uma das maiores práticas de seguros e resseguros nos Estados Unidos. Temos representado 
seguradoras e resseguradoras em todos os aspectos da legislação sobre seguros, em cada fórum local e no 
mercado global desde a fundação da Hinshaw em 1934. Com essa tradição de serviços, há uma compreensão 
do negócio de seguros e resseguros, um respeito às necessidades e expectativas das empresas seguradoras 
e resseguradoras, bem como aos profissionais contratados por elas, um domínio de precedentes legais e uma 
capacidade de contextualizar desafios atuais e futuros. A experiência da firma abrange todas as coberturas 
internacionais significativas – propriedade e sinistro, marinha, aviação, regulamentar, responsabilidade civil de 
dirigentes, cargas, garantias, fidelidade e seguros de crédito comercial.

Na Flórida e nos EUA como um todo, a Hinshaw oferece uma equipe líder de advogados altamente experiente 
em seguros e resseguros. Nossa diversificada lista de advogados de referência é praticamente inigualável 
quando se trata de representar empresas seguradoras e resseguradoras pela ampla variedade de necessidades 
de serviços legais.

http://www.hinshawlaw.com/services-White-Collar-Defense-and-Internal-Investigations.html
http://www.hinshawlaw.com/services-Insurance-Services.html


Reivindicações do almirantado e da marinha na América Latina 
A legislação marítima e do almirantado abrange uma ampla variedade de assuntos jurídicos, mas também é um 
campo especializado. As empresas e pessoas físicas envolvidas em negócios de navegação e relacionados à 
marinha são, portanto, mais bem atendidas em suas questões judiciais por advogados que têm experiência no 
assunto e se dedicam a essa área jurídica. 

Ao fornecer serviços jurídicos completos, nosso Grupo de práticas de almirantado e marítima ajuda os clientes a 
negociare e esboçare contratos vantajosos, defender-se em disputas judiciais e outras reivindicações, garantir a 
conformidade regulatória, comprar e vender ativos marítimos e gerenciar riscos. O amplo espectro de questões 
jurídicas com que lidamos inclui:

 � a aplicação de estatutos marítimos estaduais e federais

 � danos a cargas

 � colisões e abalroamentos

 � arbitragens internacionais

 � cobertura de seguro marítimo

 � resseguro marítimo

 � sub-rogação marítima

 � reivindicações relativas a petróleo e gás

 � poluição por petróleo

 � lesões corporais

 � responsabilidade por produtos

 � compra e venda de embarcações

 � questões regulatórias

 � resgate de tesouros

 � iates

Somos qualificados e experientes especialmente na defesa contra reivindicações de trabalhadores da marinha 
por lesões corporais, incluindo aquelas apresentadas por marinheiros (de acordo com a Lei de Jones) e 
estivadores. Fornecemos serviços de defensa para:

 � reivindicações de marinheiros pela inavegabilidade do navio em que trabalhavam, negligência marítima sob a 
Lei de Jones e medidas de manutenção e tratamento 

 � estivadores, que podem reivindicar benefícios substanciais de seus empregadores sob a Lei de compensação 
de trabalhadores portuários e estivadores (LHWCA), e processar embarcações pelas mesmas lesões, tendo, 
assim, “ganho duplo” .

http://www.hinshawlaw.com/services-Admiralty-and-Maritime-Law.html


Uma empresa líder na área de direito de seguro, a Hinshaw representa muitas das empresas de seguros líderes 
do mundo, incluindo aquelas que oferecem todos os tipos de seguro marítimo. Na verdade, grande parte dos 
seguros marítimos do mundo é garantida pelos nossos clientes no mercado de seguros de Londres. No entanto, 
iates, rebocadores, barcos pesqueiros e embarcações menores são segurados localmente, e todos os tipos de 
riscos marítimos também são garantidos no México, na América Central e Ásia. 

Imigração 
A Hinshaw oferece um poderosa prática da legislação de imigração, especialmente na região da América Latina. 
Como as empresas nos EUA continuam competindo em escala mundial, elas estão recorrendo cada vez mais à 
América Latina para reforçar seus talentos humanos, então nos procuram para tornar isso realidade. 

Nossa experiência em imigração latino-americana abrange setores de todos os lugares. Temos trabalhado com 
hospitais para trazer médicos, organizações religiosas para estabelecer padres/freiras/diáconos e universidades 
para contratar professores. Ajudamos os clientes a obter a autorização para contratar os engenheiros, 
programadores de computador e trabalhadores de setores não agrícolas que precisam para ajudar a obter 
sucesso nos seus negócios. A Hinshaw lida com esses casos do início ao fim, incluindo o trabalho com os 
membros diretos da família do trabalhador estrangeiro para auxiliá-los em sua viagem para os EUA como 
descendentes do titular do visto. Tratamos de todos os tipos de casos de visto, incluindo: 

 � B (visitante)

 � E (tratamento) 

 � F (estudante) 

 � H-1B (profissionais especializados) 

 � H-2B (trabalhador não agrícola)

 � J-1 (médico) 

 � K-1 (noivos) 

 � L (transferido pela empresa) 

 � O (habilidades extraordinárias) 

 � P (atletas, amadores e profissionais) 

 � R (religiosos)

 � TN (NAFTA) 

Também tratamos de assuntos que envolvem status de asilado e refugiado. 

Quando um cliente latino-americano deseja expandir suas operações nos EUA, nós o acompanhamos em cada 
etapa do processo. Auxiliamos na obtenção de visto para o proprietário de empresa ou seu representante, 
no desenvolvimento de um plano de negócios, na detecção de capital para garantir recursos próprios e na 
localização de empregados nos EUA.

http://www.hinshawlaw.com/services-Immigration.html


Direito comercial e arbitragem
A Hinshaw oferece uma das mais importantes práticas de direito contencioso nos EUA. Nosso Grupo de 
litígio comercial é composto por mais de 200 advogados em escritórios espalhados por todo o país. Com 
recursos adicionais em nossos grupos de falência, litígios por catástrofe, emprego, propriedade intelectual, 
responsabilidade profissional, domínio eminente e outras práticas, a empresa conta com mais de 300 
defensores. Chegamos, com sucesso, ao veredito de milhares de casos e gerenciamos de forma eficiente ações 
coletivas, litígios multidistritais e internacionais, incluindo recursos e arbitragens nacionais e internacionais. 
Representamos pessoas físicas de alto escalão, empresas nacionais e internacionais, órgãos e agentes 
governamentais em questões civis e comerciais complexas.

Falência e direitos de credores
As leis de falência nos EUA estão entre as mais complexas do mundo, e nós ajudamos os clientes latino-
americanos a contorná-las com facilidade. Os advogados do Grupo de falência e direito de credores da Hinshaw 
representam credores garantidos e não garantidos, comitês de credores, curadores de falências e outras partes 
afetadas por problemas de insolvência financeira. Mais especificamente, representamos bancos, empresas, 
cooperativas de crédito, pessoas físicas, empresas seguradoras e outras instituições financeiras em relação a 
assuntos que ocorrem antes e após o início de um caso de falência. Oferecemos recomendações contundentes 
e engenhosas com relação às diversas questões que surgem nas circunstâncias únicas de cada caso e 
fornecemos aos nossos clientes soluções criativas e práticas.

Transações comerciais 
Os advogados do Grupo de práticas de transações comerciais da Hinshaw auxiliam as empresas e pessoas 
físicas no desenvolvimento e na implantação de soluções para negócios de grande alcance. Nossos clientes vêm 
de uma variedade de setores, incluindo construção e imóveis, distribuição, serviços financeiros, setor alimentício, 
assistência à saúde, hospitalidade, tratamento de longo prazo, fabricação, varejo, tecnologia e transporte. Nós 
também aconselhamos órgãos governamentais, instituições não lucrativas de todos os tipos e profissionais e 
suas organizações. 

Setor imobiliário 
Talvez em nenhum outro setor a reputação de Miami como portão de entrada da América Latina para os EUA, 
seja tão óbvia como no setor imobiliário. O sul da Flórida tem sido um dos mercados imobiliários mais ativos 
do mundo, com muitos investidores internacionais que escolhem Miami como o local para propriedades de 
investimento. A tendência também atinge o mercado de negócios, já que muitas empresas internacionais 
escolhem Miami como sua base nos EUA. Os advogados da Hinshaw representam muitos dos maiores 
investidores em imóveis, bancos e outros financiadores imobiliários, empresas seguradoras e desenvolvedores 
do setor imobiliário no seus negócios no sul da Flórida. 

No total, nos últimos 5 anos, nossos advogados do sul da Flórida têm representado instituições financeiras e 
empresas seguradoras em aproximadamente US$ 5 bilhões em empréstimos imobiliários segurados e fundos 
mezanino que variam de US$ 10 milhões a US$ 108 milhões, segurados por uma profusão de prédios de 
escritórios a shopping centers. 

Nos EUA, temos orientado clientes com sucesso, desde o início até a conclusão e para além disso, com 
inúmeros projetos imobiliários locais, regionais, nacionais e internacionais. O foco dos projetos com que lidamos 
inclui cassinos, empreendimentos de condomínios, hotéis, instalações industriais, parques de escritórios e 
shopping centers. 

http://www.hinshawlaw.com/services-Commercial-Litigation.html
http://www.hinshawlaw.com/services-Bankruptcy-Creditors-Rights.html
http://www.hinshawlaw.com/services-Business-Law.html
http://www.hinshawlaw.com/services-Real-Estate-and-Lending.html


Formação corporativa e planejamento tributário
Os EUA são um importante destino para o investimento estrangeiro. A atmosfera de negócios, a qualidade de 
vida, a maior base de mercado de consumo e um sistema legal e fiscal transparente e previsível tornam o país 
uma escolha fácil para investidores estrangeiros. A Hinshaw tem uma profunda experiência na orientação de 
clientes internacionais com seus investimentos na potência norte-americana. 

Ao expandir os negócios para os Estados Unidos, analisamos as diferentes estruturas disponíveis e identificamos 
as vantagens e desvantagens de cada uma. Priorizando as metas dos negócios dos nossos clientes, ajudamos a 
decidir a maneira mais eficaz de fazer negócios nos Estados Unidos. Nós também oferecemos orientações sobre 
os aspectos da lei tributária estadunidense.

Segredos comerciais
À medida que a concorrência global aumenta e mais empresas operam a nível internacional, os gerentes 
de negócios devem se preocupar com o aumento do risco de espionagem econômica e o potencial roubo 
de segredos comerciais de sua empresa e outras informações confidenciais. As empresas muitas vezes 
precisam compartilhar informações confidenciais com terceiros como parte de suas operações, bem como 
planos de crescimento estratégico. Antes que qualquer segredo comercial ou informações confidenciais sejam 
compartilhados, é essencial que seja assinado o acordo de não divulgação pelo participantes e que os protocolos 
de divulgação necessários estejam em vigor. Nossos advogados têm experiência em assessorar as empresas 
nos protocolos que devem ser usados para proteger segredos comerciais e outras informações confidenciais 
contra apropriação indevida e em elaborar acordos de não divulgação para atender às necessidades da 
transação ou relação comercial específica prevista. Isso inclui assegurar o cumprimento das leis vigentes e 
abordar as estratégias de litígio com antecedência se a execução dos termos for necessária mais tarde.

Proteções contra furto por empregado

O furto de segredos comerciais e de outras informações confidenciais valiosas por funcionários 
está em ascensão. A criação e o armazenamento de dados na forma eletrônica facilitou o furto 
por empregados. As empresas precisam proteger-se contra furto de segredos comerciais e 
outras informações confidenciais por funcionários por meio de acordos adequados com os 
funcionários, tendo políticas e procedimentos em vigor para proteger-se contra furto, incluindo 
disposições sobre o manual do empregado, e educando a equipe de recursos humanos e os 
supervisores sobre a boa administração desses acordos e a implementação e aplicação dessas 
políticas e procedimentos. Os advogados da Hinshaw têm uma vasta experiência em elaborar 
acordos de confidencialidade e acordos de condições restritivas adaptados às operações 
específicas de uma empresa e em conformidade com as leis vigentes. Nós também podemos 
ajudar a elaborar e implantar políticas e procedimentos que reduzam a possibilidade de furto e 
aprimorem a capacidade de uma empresa para prosseguir com a ação legal, se necessário.

Execução e recuperação de segredos comerciais

Quando há suspeita de furto ou uso indevido de segredos comerciais ou outras informações 
confidenciais, uma estratégia de reação deve ser implantada de imediato para proteger contra 
a disseminação e o uso desses dados e garantir o retorno dos dados. No caso de dados 

http://www.hinshawlaw.com/services-Taxation.html
http://www.hinshawlaw.com/services-Trade-Secrets.html


eletrônicos, o uso de perícia forense frequentemente é necessário para comprovar a apropriação 
indevida e auxiliar no retorno dos dados. Além de nossos advogados terem experiência no 
trabalho com especialistas forenses para reunir provas de uso e disseminação indevidos, a 
Hinshaw tem profissionais técnicos internos que podem se relacionar com os especialistas 
forenses na coleta, preservação e apresentação de evidências de apropriação indevida. 

No caso de furto por empregado, as ações a serem tomadas para identificar os participantes, 
conter o dano e proteger o negócio contra danos adicionais pelo(s) empregado(s). Caso o 
culpado envolva um parceiro de negócios de terceiros, uma ação decisiva e muitas vezes 
agressiva para impor os acordos e protocolos é fundamental.

A intervenção de um tribunal frequentemente é necessária para evitar uma maior disseminação 
e uso e garantir o retorno dos segredos comerciais e informações confidenciais. Nossos 
advogados têm experiência em litigar esses tipos de disputas em tribunais estaduais e 
federais em todo os EUA, inclusive garantindo ordens de restrição temporária e medidas 
cautelares. Essas disputas requerem advogados especializados na busca de reivindicações 
sob a Lei uniforme de segredos comerciais, a Lei de abuso e fraude de computadores (assim 
como os homólogos estaduais) e a Lei de espionagem econômica. Nossos advogados têm 
o conhecimento e a experiência necessários para usar essas leis para o benefício de uma 
empresa.

Planejamento patrimonial e preservação da riqueza
Na Hinshaw, fornecemos o planejamento sólido, a prospectiva estratégica e as soluções criativas necessárias 
para gerenciar e preservar os ativos de forma adequada. Ao fazê-lo, ajudamos os proprietários de empresas, 
donos de imóveis, executivos e outros indivíduos a planejar de forma abrangente o presente e o futuro. Mais 
especificamente, ajudamos os clientes a cumprir suas metas de maneira eficiente, ajudamos a planejar a 
transição suave de negócios e ativos familiares, orientamos conselheiros e executivos que administram fundos e 
propriedades de todos os tamanhos e ajudamos os indivíduos a proporcionar os cuidados adequados aos seus 
entes queridos, incluindo aqueles com necessidades especiais.

Nossos recursos transfronteiriços incluem planejamento pessoal para indivíduos, incluindo residentes não 
americanos e cidadãos não americanos. Compreendemos as diferentes regras que se aplicam a diferentes 
classificações de indivíduos. Também realizamos planejamento de negócios para empresas que buscam 
expandir-se nos mercados dos EUA.

Proprietários de empresas, proprietários de imóveis, executivos seniores, pessoas físicas de patrimônio líquido 
elevado, médicos e outros frequentemente necessitam de assistência especializada para preservar e planejar a 
distribuição e transição de seus ativos e riqueza significativos. Ajudamos nossos clientes a preservar a riqueza 
para as gerações futuras, proteger os seus beneficiários, evitar ou mitigar os efeitos tributáveis de várias 
atividades, realizar transmissões de herança eficazes e facilitar as ações de caridade. 

http://www.hinshawlaw.com/services-Estate-Planning-Wealth-Preservation.html


Nossos escritórios na Flórida
A Hinshaw teve presença na Flórida por mais de 30 anos.    

© 2017 Hinshaw & Culbertson LLP, uma Sociedade de Responsabilidade Limitada de Illinois. Todos os direitos reservados. 

A Hinshaw & Culbertson LLP é um escritório de advocacia dos EUA com aproximadamente 500 advogados 
estabelecidos em 11 estados e em Londres. Fundada em 1934, a empresa tem reputação nacional pelo seu 
trabalho no setor de seguros, sua representação de profissionais e escritórios de advocacia e seus serviços 
de assessoria comercial, transacional e contenciosa estreitamente coordenados. Atendemos clientes que 
variam desde empresas emergentes e de médio porte até empresas da Fortune 500, bem como clientes 
governamentais e do setor público. Visite www.hinshawlaw.com para obter mais informações e siga-nos no 
Twitter @hinshaw.

Ft. Lauderdale 
One East Broward Blvd. 
Suite 1010 
Ft. Lauderdale, FL 33301 
954-467-7900

Miami 
2525 Ponce de Leon Blvd. 
4th Floor 
Coral Gables, FL 33134 
305-358-7747

Tampa 
100 South Ashley Drive 
Suite 500 
Tampa, FL 33602 
813-276-1662

Jacksonville 
Bank of America Tower 
50 North Laura Street 
Suite 2200 
Jacksonville, FL 32202 
904-359-9620

Arizona   Califórnia   Flórida   Illinois   Indiana   Massachusetts   
Minnesota   Missouri   Nova York   Rhode Island   Wisconsin    Londres


