NOSSA HISTÓRIA
Nossa história teve início em 1973, na cidade de Americana/SP, como um pequeno escritório de advocacia
fundado por um jovem advogado civilista: Dr. José Heliton Costa.
Entre as décadas de 1970 e 1990, o Dr. José Heliton Costa consolidou o pequeno escritório não tão somente em
Americana/SP, mas em toda a região de Campinas/SP, atendendo grandes causas de pessoas físicas e jurídicas.
Em 1989, o escritório recebe o Dr. Agnaldo Luis Costa (filho de José Heliton Costa), inaugurando uma nova era ao
escritório, solidificando fortemente a atuação no DIREITO EMPRESARIAL. A partir dos anos 1990, o escritório
passa a ser reconhecido nacionalmente como especializado em LITÍGIOS EMPRESARIAIS e a equipe do escritório
deixa de ser puramente familiar e passa a contar com novos profissionais para atender as mais diversas
demandas dos clientes. Além disso, expande suas atividades para São Paulo e Lisboa (PT).
Em 2015, o escritório acolhe o jovem Dr. Matheus Meneghel Costa, concretizando a terceira geração da família
Costa na direção da banca advocatícia. Em 2016, com a aposentadoria do Dr. José Heliton Costa, a banca passa
a ser denominada como Agnaldo Costa Sociedade de Advogados (AC ADVOGADOS).

ESCRITÓRIOS
AMERICANA/SP (Sede operacional):

R. Sete de Setembro, nº 1060, Jd. Girassol, Americana/SP
Tel. (19) 3406-2058 / (19) 3461-9072

SÃO PAULO (Filial atendimento):

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, Pinheiros, São
(capital)

Paulo

Tel. (11) 4890-2329

LISBOA (PT) (Filial parceira - Nelson Soares Advogados):

R. 25 de abril, nº 76 - Cruz de Pau. 2845-137
Tel. 212256940

ATUAÇÃO PESSOA JURÍDICA
Disputas contratuais litigiosas
Mediação e negociação
Desenvolvimento de contratos
Responsabilidade civil
Seguros
Imobiliário
Propriedade Intelectual
Litígios tributários
Litígios trabalhistas
Societário
Cobranças judiciais e extrajudiciais
Disputas de contratos bancários
Direito do consumidor
Regularização documental
administrativa
§ Direito digital
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ATUAÇÃO PESSOA FÍSICA
§ Família e sucessões
§ Constituição de holdings familiares
§ Responsabilidade civil contratual e
extracontratual
§ Direito do consumidor
§ Contratos em geral
§ Direito imobiliário
§ Previdenciário
§ Ações trabalhistas
§ Posse e propriedade

NOVAS ÁREAS
O nosso compromisso com a INOVAÇÃO nos motivou a investir em áreas do direito
condizentes com a nova realidade dos negócios. Inauguramos três novos
departamentos em nossa banca advocatícia a fim de atender os seguintes
seguimentos:
Propriedade Intelectual
Registro de marcas, patentes,
desenhos industriais e
softwares; disputas judiciais
envolvendo propriedade
intelectual; desenvolvimento de
pareceres específicos para a
criação de marcas; assessoria
para proteção industrial e etc.

Direito Digital
Desenvolvimento de contratos
que se adequam ao mundo
digital; proteção de dados;
transferência de know-how;
litígios que envolvem matéria
exclusivamente digital
(trabalhista, de consumo e
etc.).

Direito das Startups
Assessoria específica às
startups, desde a criação da
sociedade empresarial (contrato
social) até o desenvolvimento de
mecanismos necessários a evitar
litígios futuros com potenciais
clientes e fornecedores;
assessoria jurídica na obtenção
de investimentos.

PARCEIROS
Objetivando atender os nossos clientes e as suas mais diversas demandas, nosso
escritório construiu diversas parcerias estratégicas no Brasil e ao redor do mundo:
BRASIL
• Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP);
• Câmara Americana de Comércio (Amcham);
• Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA);
• Socius Jur – Inteligência em Negócios Jurídicos;
• Goldmann: Finance, Real Estate, M&A;
• Infinity – boutique de negócios;
ESTADOS UNIDOS
• Douglas Elliman Real Estate;
• Cesario Group;
CHINA
• Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC);
• TWT Importadora;
PORTUGAL
• Nelson Soares Advogados;

ALGUNS CLIENTES ATENDIDOS

Americana | São Paulo | Lisboa
www.advogadoscosta.com

