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1. APRESENTAÇÃO 
 
 

Ivan Ribeiro & Advogados é um escritório de advocacia, atualizado e 

moderno, sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Com uma infraestrutura sólida e 

advogados especializados em Direito Civil e do Trabalho, que presta assessoria contenciosa e 

consultiva/preventiva a diversas empresas de direito privado e sindicatos patronais. 
 



As empresas constantes de nossa carteira de clientes desenvolvem as mais 

variadas atividades dentro do mercado de trabalho, consequentemente, denotando procedimentos 

jurídicos diversos. 
 

Sobreleva-se ressaltar que a parceria desenvolvida com a maioria de nossa 

clientela já conta de mais de 09 anos, sendo essa estabilidade que melhor credencia a qualidade dos 

serviços prestados. 
 

Os advogado que compõem o sía/do escritório, dedicam-se ao contencioso 

judicial, com especialização no acompanhamento e controle de ações judiciais, atendendo clientes em 

todo a Cidade do Rio de Janeiro e outros Municípios. 
 

O escritório está situado na Rua Senador Dantas, n°. 75, Grupo 1713/1715 - Edifício Christian Barnard, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.031-201, telefones: (21) 2532-46-77, 2544-8664 e 2215-4463, próximo 
aos Fóruns Trabalhista, Cível e Justiça Federal, localização esta que permite agilidade e 
acompanhamento diário de processos pelos advogados e estagiários, possibilitando um atendimento 
preciso e personalizado aos clientes 

2. EQUIPE 

• Ivan Ribeiro de Almeida, advogado fundador do Escritório de Advocacia Ivan Ribeiro & 

Advogados, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formado também 

em Administração de Empresas, com cursos de especialização em Direito Civil, Direito 

Processual Civil e Direito Adrninistrativo (, atuando também nas áreas trabalhista, comercial e 

imobiliária. 
 

Nos seus 31 anos de carreira, sempre militou como advogado em diversos seguimentos da 

sociedade, quer seja, no âmbito da iniciativa privada, onde chefiou o departamento jurídico de 

diversas empresas de médio e grande porte, bem como, no âmbito de empresa estatal, onde 

durante 08 anos ocupou o cargo de Superintendente Jurídico da Rede Federal de Armazéns 

Gerais Ferroviários S/A. Como profissional do Direito ocupou na área técnica cargo de 

relevância dentro do serviço público como Sub Secretário Municipal e Subchefia Especial de 

Assuntos técnicos de Gabinete, inclusive presidindo Comissões de Licitações Nacionais e 

Internacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Cidade do Rio de Janeiro. 
 

Integram a equipe do nosso escritório, advogados extremamente qualificados e de alto nível 

profissional, a saber, os doutores: 

• Paulo Quintino da Silva Lage, advogado graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1986, com diversos cursos de especialização 

em Direito Público e Privado, atuando nas áreas de direito empresarial, cível, trabalhista, 

imobiliário, tributário e administrativo. 
 

Atuando a 25 (vinte e cinco) anos como advogado, ocupou o cargo de Chefe do Departamento 

Jurídico da EMBRAFILME - Distribuidora de Filmes S.A., sociedade de economia mista 

vinculada ao Governo Federal, tendo participado do procedimento de liquidação extrajudicial da 

mesma. Chefiou, ainda, o Departamento Jurídico da Associação de Comissários de Vôo da 

VARIG - ACVAR, no qual desempenhou suas atividades por 12 (doze) anos, tendo, 

posteriormente, prestado serviços autónomos por mais 2 (dois) anos e meio. Integra o escritório 

de advocacia há 7 (sete) anos. 



• Matiza Kapich Chagas 
 

Graduada e Pós-Graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Gama Filho em 

1995, com curso de especialização em Direito do Trabalho, nestes 16 anos de formada militou 

como advogada em empresas de médio e grande porte, podendo se destacar a holding do Grupo 

Santa Mônica e o Banco Itaú S/A, atua como Advogada Plena, nas áreas, Cível, Trabalhista, 

Juizados Especiais Cíveis, Juizados Criminais e área Imobiliária mais especificamente com 

cobranças Condominiais. 

• Vívian Rocha de Almeida Moreira, graduada em Direito em 2004 pela Universidade 

Estácio de Sá (UNESA), com curso de aperfeiçoamento em Linhas Gerais de Direito Comercial. 

Profissionalmente estagiou desde o 4o Período da Faculdade no Escritório de Advocacia Ivan 

Ribeiro & Advogados onde se consolidou advogada, atuando nas áreas Trabalhista e Cível. Por 

dois anos exerceu a função de Conciliadora no VIII Juizado Especial Cível e junto ao Juízo da 27a 

Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, por 04 anos, atualmente atua na 

área contenciosa Trabalhista, Civil e Juizados Especiais Cíveis. 

• Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro, conclusão do curso de graduação em Direito em 

dezembro de 2004 pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), contando com 6 anos de formado, 

curso de aperfeiçoamento em Linhas Gerais de Direito Comercial e participação no Congresso 

Internacional de Direito Ambiental. 
 

Profissionalmente, estagiou no V e VTII Juizados Especiais Cíveis da Comarca da Capital 

(2000/2001), na 12a Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro (2001/2003), no 

escritório de Advocacia RBBM (Rzezinsk, Bichara, Balbino e Mota Advogados) na área 

contenciosa trabalhista (2003/2004) e em 

2004 até os dias atuais estagiou no Escritório de Advocacia Ivan Ribeiro & Advogados onde se 

consolidou advogado, atuando nas áreas Trabalhista, Cível e Juizados Especiais. 
 
 

• Alan Rocha de Almeida, graduado em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA) em 

julho de 2010, desde seu ingresso no curso de Direito estagiou no Escritório de Advocacia Ivan 

Ribeiro & Advogados, consequentemente, atuando nas áreas Cível, Trabalhista e Juizados 

Especiais. 
 
 
 

3. ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

A própria diversidade de nossa carteira de clientes tem nos credenciado a atuar 

em todas as áreas do Direito Empresarial, na prestação de serviços jurídicos que requerem os mais 

variados tipos de especialização. 
 

Nosso escritório possui instalações adequadas e funcionais, com moderno sistema 

de informática para oferecer aos seus clientes o máximo de informações quanto às suas respectivas 

causas. Destarte, a ênfase do escritório volta-se para as questões de natureza Cível em geral (imobiliária, 

família, sucessões, legislação consumerista), Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Administrativa e com 

grande atuação na área Trabalhista. 



 

No que tange o Direito Empresarial prestamos consultoria verbal ou através de 

pareceres, planejamento às empresas, orientação na definição de estratégias, assessoramento e 

participação em negociações, execução de todos os atos, contratos e documentos de natureza legal e 

acompanhamentos de em reuniões externas, nas empresas ou em nosso escritório. 
 

Nosso Escritório juntamente com nossos clientes atuam em parceria a fim de 

detectar procedimentos que denotem a existência de eventuais contingências (Advocacia Preventiva), 

para que recebam análises técnicas das disposições contidas na legislação e identificando as práticas 

adotadas pela Empresas 

que não observam às normas legais em vigor, possibilitando a estas, maior agilidade e segurança nas 

decisões que envolvam as questões atinentes às matérias acima mencionadas. 
 

Atualmente prestamos assessoria jurídica a empresas de grande e médio porte nas 

áreas: 

1. Franchising. 

2. Distribuidora de Alimentos. 

3. Transportadoras. 

4. Indústria Fabricante de Géneros Alimentícios. 

5. Indústria Fabricante de Peças de Precisão, que atende a empresas de grande porte, 

Multinacionais e Estatais. 

6. Rede de Restaurantes. 

7. Associações de Classe. 

8. Condomínios. 

9. Imobiliárias. 

10. Emissora de Radio e Difusão. 

11. Estabelecimentos de Ensino. 
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