Homero Paulino da Costa (1893-1986)

APRESENTAÇÃO
Há mais de 100 anos no mercado, Homero Costa Advogados é o primeiro escritório de advocacia de Minas Gerais,
tendo sido registrado na OAB/MG sob o nº 001 e funciona ininterruptamente, desde 1918, quando o advogado
Homero Paulino da Costa constituiu a Banca no Sul do Estado, no Município de Machado/MG, logo depois que se
graduou na Faculdade de Direito de São Paulo. Duas décadas depois, em 1939, a Sociedade foi transferida para Belo
Horizonte, Capital, onde mantém sua sede desde então.
Advogado atuante, Homero Paulino da Costa (1893-1986), inscrito na OAB/MG sob o nº 15, foi Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, entre 1959 e 1961, integrou, como Juiz, o Tribunal Regional Eleitoral,
por indicação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Atuando nos diversos ramos do direito com seriedade, qualidade e profundo senso ético, Homero Costa Advogados
atende pessoas físicas e jurídicas, principalmente empresas nacionais e estrangeiras dos mais variados segmentos da
economia, tais como instituições financeiras, mineradoras, siderúrgicas, concessionárias de serviços públicos,
comércio varejista e atacadista, transportes, construção civil, indústrias de mecânica pesada, de autopeças e de
equipamentos elétricos, atendendo também a fundações e associações.
Graças ao seu alto grau de profissionalismo e organização, Homero Costa Advogados também presta serviços jurídicos
em favor de advogados e escritórios de advocacia de outros estados e países, funcionando como parceiro, em toda
Minas Gerais, para as mais renomadas bancas.
Todos os trabalhos são pautados pela criteriosa aplicação do direito, sempre na busca de soluções rápidas e eficazes,
mediante atuação preventiva, consultiva ou contenciosa, judicial, mediação ou arbitral, na qual a identificação da
melhor estratégia é mais que um detalhe, é o ponto de partida para o cumprimento das metas e o atendimento às
necessidades de seus clientes.
Coordenada atualmente pelo sócio Stanley Martins Frasão, a equipe de Homero Costa Advogados, especializada nos
principais ramos do direito, busca conhecer e entender as nuances das atividades empresariais de seus clientes,
identificando, a partir delas, tanto as dificuldades, quanto as necessidades e oportunidades que se apresentam.
Homero Costa Advogados integra o CESA – Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, que congrega as mais
importantes bancas de advocacia do país, com o objetivo de promover estudos a respeito das melhores e mais eficazes
práticas profissionais.

APRESENTAÇÃO
É também membro da ALBRAE – Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial, que congrega uma rede de escritórios
de advocacia associados em todo o país, funcionando de forma integrada e coordenada, visando ao atendimento dos
clientes, com agilidade, qualidade e expertises locais.
No ano de 2019, passou a integrar, também, a LEXNET - Law Firms Aliance, formada por 32 escritórios no Brasil, Cone
Sul da América Latina e Europa, que compreendem o valor estratégico do networking e da cooperação para garantir
uma atuação mais competitiva em um mercado cada vez mais global.
Homero Costa Advogados detém imagem fortemente ligada aos primados da ética e transparência, combinando
tradição com modernidade, fazendo dele um escritório de advocacia reconhecido em Minas Gerais.
A Sociedade apoia os projetos da Fundamar - Fundação 18 de Março, instituição sem fins lucrativos, de assistência
social, em atuação desde 1977.

Site: www.homerocosta.adv.br
LinkedIn:

linkedin.comhomero-costa-advogados

Facebook: facebook.com/HomeroCostaAdvogados
Blog: http://homerocosta.blogspot.com/
Instagram: @homerocostaadv
Twitter: @homerocostaadvs
Youtube: https://www.youtube.com/channel/HCA
Linktree: https://linktr.ee/homerocostaadv

PRINCÍPIOS
MISSÃO
Apoiar os nossos Clientes na realização de seus negócios, evitando-se litígios, prestando serviços
jurídicos compromissados com a ética, responsabilidade e excelência.
VISÃO
Se manter como referência no mercado jurídico brasileiro.
VALORES
Ética Profissional, Agilidade, Eficiência, Responsabilidade Social e Ambiental.

CÓDIGO DE CONDUTA

OS SÓCIOS
STANLEY MARTINS FRASÃO Bacharel em Direito pela Faculdade
de Direito Milton Campos, 1983/1987. Pós-graduação, nível
Mestrado Stricto Sensu, em Direito Empresarial - Faculdade de
Direito Milton Campos, 1998/2.000. Graduado em Gestão de
Negócios Jurídicos - Faculdades Milton Campos. Sócio
Administrador da sociedade.
LinkedIn de Stanley Frasão:
linkedin.com/stanley-martins-frasao

ORLANDO JOSÉ DE ALMEIDA Bacharel em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais em 1988. Curso de Pós
Graduação em Direito Processual - IEC - Instituto de Educação
Continuada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
em 2001. Responsável pelo Departamento Trabalhista e
integrante do Departamento Empresarial da Sociedade.
LinkedIn de Orlando José de Almeida:
linkedin.com/orlando-jose-almeida

PEDRO AUGUSTO SOARES VILAS BOAS Bacharel em Direito pela
Faculdade de Direito Milton Campos, 2005/2010. Membro da
sociedade desde 2008. Advogado Sócio desde 2013.
LinkedIn de Pedro Vilas Boas:
linkedin.com/pedro-vilas-boas

GUSTAVO PIRES MAIA DA SILVA Bacharel em Direito pela
Universidade FUMEC, 1998/2003 – Pós-graduado, nível Lato
Sensu, em Direito de Empresa – Centro de Atualização em
Direito – CAD / Universidade Gama Filho (2005) - Pós-Graduado,
nível Lato Sensu, em Direito Tributário - Centro de Atualização
em Direito – CAD / Universidade FUMEC, 2017/2018. Advogado
sócio desde 2016. Responsável pelo Departamento de Direito
Tributário da Sociedade.
LinkedIn de Gustavo Pires:
linkedin.com/gustavo-pires-maia-da-silva

MARIA EDUARDA GUIMARÃES DE CARVALHO PEREIRA
VORCARO Curso Direito e Psicanálise, Aplicações da Psicanálise
ao Direito das Famílias - Certificação pelo IBDFAM - Instituto
Brasileiro de Direito de Família; Formação em Mediação e
Conciliação Judicial e Extrajudicial pelo IMA Instituto de Mediação
Aplicada; Diplôme d’Université (DU) La Médiation, Université
Panthéon - Assas, Paris/France; Certificat d’Initiation Approfondie
à la Médiation pelo Institut de Médiation Guillaume-Hofnung –
IMGH; Certificat "Mediating Violent Conflict", Conflict Analyses,
United States Institute of Peace (USIP); Pós-graduada, nível Lato
Sensu, em Direito Público - Pontifícia Universidade Católica Instituto de Educação Continuada (IEC); Graduada em Direito pela
Faculdade Milton Campos. Membro da Sociedade desde 2016.
Advogada Sócia desde 2016.
LinkedIn de Maria Eduarda Vorcaro:
linkedin.com/maria-eduarda-vorcaro

OS ASSOCIADOS
MARIANA MENDONÇA BALGA Bacharel em Direito pela Faculdade
de Direito Milton Campos, 2006/2010 - Pós-graduada pela
Faculdade de Direito Milton Campos em Regime Jurídico dos
Recursos Minerais, 2006/2012 - Mestranda pela Universidad de
Chile em conjunto com a American Uninersity Washington College
of Law em ¨Magíster en Derecho con mención en Contratación
Comparada e Internacional / Master Certificate in International
Contracts and Business Law¨. Advogada Associada.
LinkedIn de Mariana Balga:
linkedin.com/mariana-balga

DÓRIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI Bacharel em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 1999 –
Especialista em Ciências Penais, pela Escola Superior do Ministério
Público, 2001; Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão
Preto, 2005; Doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas;
Membro da sociedade desde 2000. Advogado Associado desde
2000.

OS CONSULTORES
CLÁUDIO VIEIRA DA COSTA Bacharel em Direito pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) – 1946. Advogado nos auditórios
de Belo Horizonte, nomeadamente junto ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desde 1947. Conselheiro da Ordem dos Advogados
de Minas Gerais no biênio 1958/1959. Presidente da Caixa de
Assistência dos Advogados do Estado de Minas Gerais nos biênios
1960/1961 e 1962/1963. Membro do Instituto dos Advogados de
Minas Gerais. Juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Minas Gerais (1974 a 1978). Advogado de Furnas –
Centrais Elétricas S.A., desde 01.01.61 no Escritório de BH,
assumindo a respectiva chefia em 17.09.72 até 02/1983. Consultor
jurídico do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
(03/1959 a 10/1978). “Redator Especializado” da Revista
Jurisprudência Mineira” do TJMG (1958 a 1983). Diretor Geral do
T.J.M.G. (09/1983 a 12/1987). Vice-Presidente da Comissão de
Ética da OAB – Seção de MG (1982 a 09/1983).Consultor Jurídico
da Sociedade.

BERNARDO JOSÉ DRUMOND GONÇALVES Bacharel em Direito
pela Faculdade de Direito Milton Campos, em 2006. Pós-graduado,
nível Lato Sensu, em Direito Processual - Pontifícia Universidade
Católica/MG - Instituto de Educação Continuada (IEC), 2007/2008
- Mestre em Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade de
Direito Milton Campos. Membro da sociedade desde 2003. Foi
Advogado Sócio de 2007 até 2020. Consultor Jurídico desde 2020.
LinkedIn de Bernardo Drumond:
linkedin.com/bernardo-jose-drumond-goncalves

ÁREAS DE ATUAÇÃO
DIREITO TRIBUTÁRIO
Aconselhamento preventivo sobre todos os tipos de
tributos, sejam de competência municipal, estadual ou
federal; Estudos sobre planejamento tributário; Atuação
completa no contencioso tributário administrativo; Atuação
completa no contencioso tributário judicial.
Acesse o nosso E-book de Tipos de Regimes Tributários:
homerocosta.adv.br/EBook/Tipos/de/Regimes/Tributarios.pdf

DIREITO CIVIL
O escritório atua em todas as áreas e ramos do Direito Civil,
representando os interesses de pessoas jurídicas e/ou
físicas, além de proporcionar completa assessoria no
planejamento, consultoria, elaboração e celebração de
todos os tipos de contratos civis e negócios jurídicoprocessuais, bem como atuação em processos envolvendo
disputas contratuais e recuperação de créditos, mesmo que
em fase de Recuperação Judicial ou Falência, e homologação
de sentença estrangeira.
Questões relativas à Lei do Inquilinato (despejo, cobrança de
aluguéis e multas), exercício de direito de preferência na
aquisição de imóvel locado. Consultoria preventiva e
atuação em processo contencioso discutindo direito autoral,
questões possessórias, domínio, usucapião de imóveis;
questões relativas à regularização fundiária.
Atuação extra e judicial em processos de família e sucessões
que envolvam reconhecimento e dissolução de união
estável, divórcio, pedidos de alimentos (fixação, revisão e
exoneração), guarda e reconhecimento de filhos, alteração
de regime de bens e atuação em inventários, partilhas de
bens e pedidos de interdição, tutela e prestação de contas.
Convenção de Haia – aspectos civis do Sequestro
Internacional de Crianças.

Assessoria em planejamento sucessório, incluindo
consultoria na elaboração de testamentos, pactos
antenupciais e de convivência, contrato de doação, escritura
de reconhecimento de união estável e contrato de namoro.
Atendimento consultivo e contencioso em todas as questões
afetas ao Direito Civil, inclusive em sede de mediação ou
conciliação.
Acesse o nosso E-book de Contrato de Namoro:
homerocosta.adv.br/E-book/Contrato/Namoro.pdf
Acesse o nosso E-book de Testamento:
homerocosta.adv.br/E-book/Testamento.pdf
Acesse o nosso E-book de Convenção de Haia - Os aspectos
civis voltados ao sequestro internacional de crianças:
homerocosta.adv.br/E-book-Conveção-Haia-AspectosCivis-Sequestro-Internacional

DIREITO COMERCIAL E EMPRESARIAL
O escritório presta completa assessoria no planejamento,
elaboração e celebração de todos os tipos de contratos
comerciais, bem como aconselhamento preventivo e
atuação em processos envolvendo disputas contratuais.
Assistência a todas as questões de natureza societária, tais
como constituição e extinção ou alteração do formato de
todos os tipos de sociedades, promovendo seu registro e
regularização perante os órgãos competentes. Obtenção e
manutenção de registros e licenças necessários ao
funcionamento de sociedade. Elaboração e implementação
de modificações em registros societários de empresas.
Consultoria e representação de acionistas na defesa de seus
interesses. Assessoria completa em questões relacionadas
ao Direito Bancário e Financeiro. Atuação na área
contenciosa: busca e apreensão de bens, reintegração de
posse, contratos de financiamento e contratos de
arrendamento mercantil.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Planejamento, realização, acompanhamento e análise
crítica dos resultados de procedimentos de due diligence,
destinados à apuração da situação legal, regulatória, fiscal e
judicial de pessoas, físicas ou jurídicas, com o objetivo de
avaliar oportunidades de negócios, frente aos possíveis
riscos envolvidos, permitindo-se maior segurança às
operações, sejam imobiliárias, societárias ou creditórias.

DIREITO DO CONSUMIDOR
O escritório atua nas áreas consultiva e contenciosa - cível e
criminal -, em processos judiciais e administrativos, em
ações individuais e/ou coletivas, junto aos órgãos de
fiscalização, tais como PROCON e ANVISA, incluindo
acompanhamento de inquéritos, elaboração de Termos de
Ajustamento de Condutas (TAC´s) e relações com demais
participantes da Cadeia de Consumo, no caso de
responsabilização, nos diversos segmentos comerciais,
tanto em plataformas físicas, quanto virtuais (e-commerce).

DIREITO BANCÁRIO
O escritório atua nas áreas consultiva e contenciosa, em
processos judiciais e administrativos, inclusive perante aos
órgãos de fiscalização, tais como BACEN e CVM, incluindo
acompanhamento de inquéritos, além de assessoria em
operações estruturadas.

DIREITO AMBIENTAL
O escritório atua nas áreas consultiva e contenciosa - cível e
criminal - bem como em processos administrativos junto
aos órgãos ambientais de fiscalização, incluindo inquéritos
civis e criminais.

STARTUPS
O escritório oferece assessoria jurídica consultiva e
contenciosa às startups que estão iniciando no mercado
e/ou que já se encontram consolidadas em suas atividades.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
O escritório busca sempre soluções rápidas e econômicas
para disputas envolvendo seus clientes, valendo-se de
instrumentos hábeis: arbitragem, conciliação e mediação.

DIREITO MINERÁRIO
O escritório oferece assessoria jurídica consultiva e
contenciosa às empresas de mineração, investidores e a
prestadores de serviços que atuam no ramo da atividade
mineral.

DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO
Atendimento consultivo sobre toda a legislação trabalhista
e previdenciária;
ntação de clientes perante Delegacias Regionais do
Trabalho, Procuradorias do Trabalho, Sindicatos e
Associações de Classe; Elaboração e análise de contratos
individuais ou coletivos de trabalho; Aconselhamento
preventivo e atuação em processos administrativos
contenciosos; atuação em reclamações trabalhistas
individuais ou coletivas; Análise completa do passivo
trabalhista empresarial.
Acesse o nosso E-book de Doenças Mentais decorrentes
das Relações de Trabalho:
homerocosta.adv.br/E-book/Doenças-Mentais-RelaçõesTrabalho.pdf

DIREITO PENAL
Acompanhamento de Ações Penais e Inquéritos Policiais de
quaisquer natureza;. Consultoria a pessoas físicas e jurídicas
sobre questões da legislação penal de qualquer natureza,
em especial, crimes contra a ordem tributária; crimes
contra o sistema financeiro; crimes contra a honra;
responsabilidade por crimes ambientais e responsabilidade
criminal por acidentes de trabalho; Completa atuação
perante o Tribunal do Júri.

PROJETO SOCIAL – RESPONSABILIDADE SOCIAL
Homero Costa Advogados apoia o Projeto Social - FUNDAMAR - Fundação 18 de Março, organização
não-governamental sem fins lucrativos, de assistência social, que promove ações em três áreas
específicas: assistência social, educação e direito.
Para conhecer melhor o Projeto Social, acesse o site www.fundamar.com.
Desde 1978 cabe a Homero Costa Advogados o “múnus”, através de seus integrantes, de prestar
assistência jurídica “Pro Bono”, de forma voluntária, às pessoas indicadas pela FUNDAMAR.
Atualmente, há convênio com o Instituto Mano Down – www.manodown.com.br.

INFOGRÁFICO DE HOMERO COSTA ADVOGADOS

LINHA DO TEMPO DE HOMERO COSTA ADVOGADOS
1947 e 1959: Túlio Vieira da
Costa
ingressa
como
advogado no Escritório, e
Homero Paulino da Costa é
eleito Presidente da OAB/MG.

1918: Homero Paulino da
Costa abre a sua banca no
Sul de Minas Gerais na
cidade de Machado.

1939: O Escritório de
Homero Paulino da Costa
tem a sua sede transferida
de Machado para Belo
Horizonte.

1967: O Escritório é
registrado na OAB/MG com
o registro 001. Este foi o 1º
escritório registrado na
OAB/MG.

1986: Falecimento de Homero
Costa - 1ª e única sucessão
familiar do Escritório para seu
filho Túlio Vieira da Costa.

1994: Stanley Martins
Frasão foi admitido na
qualidade de sócio do
Escritório de Advocacia
Homero Costa e Filhos.

2000:
Alterada
a
denominação social do
escritório, para “Homero
Costa Advogados”

2013: Falecimento de Túlio
Costa. Ocorre a 2ª sucessão na
sociedade de advogados.

2018: 1º Centenário do
Escritório Homero Costa
Advogados.

