SILVIA MÁXIMO

experiência, união e

credibilidade
Silvia Máximo,
Juliana Máximo
Ribeiro, Isabel
Martins e Mauro
Amora Miasi
fazem parte da
sociedade

Advogados unidos na prática jurídica em
prol de uma sociedade mais justa
espeito, sinceridade e disciplina. Esse é o
tripé que rege o trabalho do escritório de
advocacia Silvia Máximo, de São José dos
Campos. Além dela, Isabel Martins, Juliana
Máximo Ribeiro e Mauro Misasi compõe o
time de advogados parceiros na incansável luta por uma
sociedade mais justa.
O escritório que teve as suas portas abertas em 2017,
comemora muitas metas alcançadas desde então. Hoje
aposentada do serviço público, Silvia, reconhecida por
seu trabalho realizado em mais de 30 anos como Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de
São Paulo, com especialização nas áreas do Direito de
Família e Sucessões e da Infância e Juventude, usa a sua
experiência em prol de seus clientes.
A advogada, desde o início de sua carreira, é uma
entusiasta da conciliação e mediação como instrumentos alternativos da solução de conflitos, tornando o processo mais célere e econômico, propiciando um acesso
maior aos mais carentes ao Judiciário. Também faz parte de seu foco de atenção a luta pelos direitos da mulher
e sua valorização na sociedade.
E, foi a partir desta filosofia, que nasceu a parceria
com Isabel e Juliana, ambas também com especialização na área cível e trabalhista, conectando, assim, atividades da advocacia tradicional.
Isabel, natural de Andrelândia (MG), depois de trabalhar 20 anos na área da educação na rede pública do
Estado de São Paulo, fez a tão sonhada faculdade de
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Direito para abrir o seu escritório, realizando um sonho
acalentado desde a juventude. Juliana, por sua vez, filha
de Silvia, desde a adolescência já falava em cursar a faculdade de Direito e exercer a advocacia. É apaixonada
pela área trabalhista e de família, contando com diversos cursos de especialização na área.
E, como se não bastasse a união do trio de profissionais, desde o final de 2018, o escritório tem como parceiro o advogado Mauro Amora Misasi, sócio fundador
da Misasi e Romeu, em São Paulo. Com ele, o espaço
pôde ampliar a gama de serviços oferecidos para a área
de Direito Empresarial, com reestruturação e proteção
patrimonial, bem como serviços de assessoramento às
empresas, seus gestores e sócios, incluindo regras de
“Compliance” (conjunto de normas de um negócio e
responsabilidade civil do sócios), entre outros.
“Mauro conta com mais de 30 anos de experiência
na área empresarial e de contratos, com cursos na Universidade da Califórnia (School ofício Law) e no Insper
(Instituto de Ensino e Pesquisa). Veio de São Paulo há
quatro anos em busca de qualidade de vida e com a intenção de ampliar seu escritório. Hoje está totalmente
integrado à cidade”, comentou a Silvia.
Atentos ao Código de Ética e Disciplina da OAB
(Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil),
e buscando o aperfeiçoamento e a defesa da cidadania,
o quarteto se diz preparado para os desafios que 2019
lhe apresentarem. E aposta: este será um ano de grandes realizações.l

