


O mês de março é 
mundialmente conhecido como 
o mês da mulher, sendo que o dia 
08 de março já era utilizado por 
movimentos femininos desde o 
início do século 20 como uma data 
para celebrar a luta pelos direitos 
humanos das mulheres. 
A Organização das Nações Unidas 
reconheceu o dia 08 de março 
como o Dia Internacional da Mulher 
em 1977, mas, antes disso, vários 
fatos influenciaram na data, como 
o incêndio na fábrica de roupas 
Triangle Shirtwaist em 1911, na 
cidade de Nova York, e a marcha das 
mulheres russa por pão e paz, em 
1917.
As mulheres sempre foram anuladas 
historicamente. Jamais exerceram 
o protagonismo pelo papel 
desenvolvido na sociedade.  
Exemplos não faltam para ilustrar o 
que dizemos. 
Cadija foi uma das figuras femininas 
mais importante da história do 
Islamismo, no século VI. Mulher de 
negócios, alimentava e vestia os 
pobres, assistia seus familiares e 
conhecidos financeiramente.
Era casada com Maomé, antes 
mesmo dele criar o Islamismo, sendo 
a sua principal conselheira, apoiadora 
e a primeira a se converter a religião. 
Pouco se fala da importância dela na 

criação do Islamismo. 
Valentina Tereshkova foi a primeira 
mulher a viajar para o espaço, em 
1963, mas somente se fala de Neil 
Armstrong, que pisou na lua, anos 
depois.
Katherine Johnson, cientista 
americana da NASA foi responsável 
pelos cálculos que levaram a agência 
americana ao espaço, incluindo o 
voo da Apollo 11. Negra, na época de 
segregação racial, era marginalizada 
por causa do sexo e da cor da pele. 
Dandara Palmares, uma das principais 
articuladoras da resistência africana, 
lutou junto ao seu marido, Zumbi dos 
Palmares, pelo fim da escravidão e a 
história dela é pouco explorada. 
A invisibilidade do trabalho das 
mulheres reverbera até hoje. 
Precisamos refletir o quão 
importante significa a data em 
comento. O quanto é necessário 
lutarmos pelos nossos direitos, 
pela igualdade de gênero e o nosso 
protagonismo em todas as áreas da 
sociedade. 
E é por isso que, esse Especial 
Mulher Advogada foi idealizado 
por mulheres e com enfoque nas 
mulheres. Advogadas, mães, irmãs, 
filhas, enfim, mulheres que inspiram, 
que são líderes e as principais 
personas da suas histórias e que 
ilustraremos nessa edição.
A reflexão e o debate propostos por 

esse Especial são necessários para 
que, juntas, possamos alcançar, a 
cada dia, o nosso espaço e lugar de 
fala.
Afinal de contas, a luta por tais 
premissas é incansável e para que 
consigamos mais avanços é preciso 
que ocupemos todos os espaços nas 
mais variadas esferas. Precisamos 
tomar nosso lugar na história, nosso 
lugar de fala e nosso protagonismo. 
Todas nós somos Cadija, Katherine e 
Dandara. Todas nós, somos uma! 
E, finalmente, para sedimentar esse 
ideal, nas palavras de Maya Angelou, 
poetisa, escritora, atriz e ativista 
de direitos civis, aprendemos que 
“todas as grandes conquistas 
exigem tempo”.
Sigamos fortes e, sobretudo, unidas!

A INVISIBILIZAÇÃO 
DO TRABALHO DA MULHER

ARTIGO

E X P E D I E N T E
O Especial Mulher Advogada é uma 
publicação da 24ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil

Jornalista Responsável: Gisely Vidal de Latorre

Diagramação: Santoro Mkt de Resultados
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Juliana Mazzei

Diretora Secretária Geral da 24ª 
Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil



O protagonismo feminino não 
é novidade. Sabemos!
Há mais de 100 anos, quando a 
primeira mulher advogada abriu as 
portas para outras colegas (Mhyrtes 
Gomes de Campos), muito se evoluiu 
entretanto, a tarefa e a conquista 
por espaço é diária, árdua...tem seus 
encantos sim, mas há ainda muito a 
evoluirmos!
A Ordem dos Advogados do Brasil, no 
papel institucional que desenvolve, 
vem se destacando diariamente na 
luta pelas minorias, por igualdade 
de gênero, melhores condições 
de trabalho da mulher advogada, 
violência doméstica, dentre tantas 
outras pautas sensíveis as mulheres, 
mas ainda há muito a se fazer 
também, muito há se conquistar e 
a mulher advogada desenvolve um 
papel importante nessa tarefa.
Como mulheres advogadas, 
buscamos de forma incansável, uma 
posição no mercado de trabalho, e 
assim que alcançada, travamos uma 
luta diária em nossa sociedade por 
exercê-la com eficiência, mantê-la e, 
continuarmos evoluindo em nossas 
carreiras, face à todas as dificuldades 
existentes, compromissos que 
assumimos com a maternidade,  
casamento e tarefas do lar, bem 
como preconceitos enraizados em 
nossa sociedade.

Preconceitos que muitas vezes nós 
mesmas alimentamos. Encontramos 
resistência entre nós mesmas, e 
como dito, há muito a se evoluir 
ainda, no entanto, precisamos com 
urgência exercitarmos o sentimento 
de SORORIDADE, de empatia, de 
cumplicidade e, especialmente, 
de irmandade entre nós mulheres, 
como um todo. 
Sempre digo que esse será o 
diferencial para dominarmos o 
mundo! Mas brincadeiras à parte, 
entendo que esse é o diferencial 
para alcançarmos a sociedade que 
tanto almejamos e que entendemos 
como justa.
O sentimento de união entre nós 
mulheres, deve imperar, uma pela 
outra, e assim com a ajuda mútua 
caminharmos para alcançarmos os 
objetivos em comum e, em especial 
os direitos e igualdade que tanto 
almejamos em todas as esferas 
sociais.
E mesmo à tantas dificuldades 
existentes, nós mulheres 
advogadas, realizadas no âmbito 
profissional, temos hoje a clareza 
de nossos objetivos, quais sejam, 
não queremos mais e tão somente 
sucesso na carreira, queremos 
qualidade de vida e condições de 
desempenharmos nossas atividades 
profissionais, sem abdicarmos de 
oportunidades em nossa carreira, 

atrelada a uma vida pessoal feliz 
e realizada, sem cobranças, sem 
medos, mas principalmente sem 
culpas que diariamente impomos à 
nós mesmas.
O sentimento de pertencimento 
feminino, a realização profissional 
e pessoal, sem perdermos nossa 
naturalidade, é certamente o 
sucesso que almejamos e o que nos 
torna tão diferentes e especiais.
Parabéns pelo Dia Internacional da 
Mulher! Parabéns a nós Mulheres 
e Advogadas! Tantos predicados 
e adjetivos reunidos em uma só 
pessoa!

A MULHER ADVOGADA 
E OS DESAFIOS NOS
DIAS ATUAIS

ARTIGO

Giovanna Maldonado

Diretora Secretária Geral Adjunta 
da 24ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil
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De acordo com a Cartilha de 
Prerrogativas da Mulher Advogada 
do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, “exercer 
a advocacia sem restrições por 
distinção de gênero, sem assédio e 
sem preconceito é direito garantido a 
todas as advogadas”.
Nesse contexto, toda mulher 
advogada tem o direito de exercer a 
advocacia sem sofrer qualquer tipo de 
assédio por parte de colegas, clientes, 
funcionários de órgãos públicos 
ou privados, chefes, magistrados, 
promotores, delegados etc. Assédio 
é violência e deve ser combatido. 
Também é direito da advogada 
vestir-se da forma que lhe convier, 
sendo vedado quaisquer restrições 
impostas pela sua escolha. Insta 
salientar que a competência para 
disciplinar regras de vestimenta é 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
com exceção das exigências legais 
(exemplo: beca).
Às advogadas deve ser garantido o 
direito à igualdade de remuneração 
em relação aos homens que exerçam 
a mesma função. 
O artigo 7º, A do Estatuto da 
Advocacia também garante uma 
série de direitos à advogada gestante 
e lactante, os quais destacamos:
1. Isenção total ou parcial da 

anuidade no ano do parto ou adoção;
2. Entrada permitida em tribunais 
sem ser submetida a detectores de 
metais e aparelhos de Raio X;
3. Vaga especial e gratuita de 
estacionamento nos fóruns;
4. Suspensão dos prazos processuais 
a partir do parto ou adoção;
5. Preferência nas audiências e 
sustentações orais;
6. Direito à creche.
A violação de qualquer direito ou 
prerrogativa da advogada é crime, 
conforme preceitua o artigo 7º, B do 
Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 
Em caso de violação à sua 
prerrogativa, entre em contato, 
imediatamente, com a Comissão de 
Prerrogativas da sua Subseção, pelo 
telefone 15 99850-1580. O Conselho 
Federal da OAB também conta com o 
“Canal de Prerrogativas” que pode ser 
acessado pelo link www.prerrogativas.
org.br/defenda-se que conta com 
um repositório de peças processuais 
e representações para auxiliar as 
advogadas e advogados na defesa 
das prerrogativas profissionais.
Quanto a assistência às advogadas, a 
Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo - CAASP oferece às 
profissionais, comprovadamente 
carentes, incapazes para o labor, 
vítimas de violência doméstica ou 
que enfrentem alguma emergência, 

vários benefícios pecuniários.
Os auxílios oferecidos podem ser 
oferecidos por meio de uma prestação 
única ou contínua, a depender do caso, 
observando-se o preenchimento de 
alguns pressupostos estabelecidos no 
Estatuto da CAASP.
Às advogadas, a Caixa de Assistência 
dos Advogados do Estado de São Paulo 
oferece os seguintes benefícios:
Auxílio Maternidade, no valor de 
R$1.146,00;
Auxílio Natalidade, no valor de 
R$880,00;
Auxílio Violência doméstica, no valor 
de R$1.310,00;
Auxílio Creche, limitado a 25% do 
valor da mensalidade escolar, com teto 
fixado em R$178,00.
Vale lembrar que a CAASP também 
oferece diversos auxílios pecuniários a 
toda à classe, como auxílio educação, 
hospital, funeral, medicamento, entre 
outros.
Para o recebimento dos benefícios 
encimados, a advogada deve apresentar 
determinados documentos pré-
estabelecidos pela entidade, a fim de 
comprovar a sua condição, além de 
preencher os requisitos elencados no 
Estatuto da CAASP, como ser inscrita, 
pelo menos, 01 ano nos quadros da 
entidade; estar quite com a Tesouraria 
da Ordem dos Advogados do Brasil e; 
comprovar o exercício regular e habitual 
da advocacia. 

DOS DIREITOS, DAS 
PRERROGATIVAS E DA 
ASSISTÊNCIA ÀS ADVOGADAS

É BOM
SABER

por Juliana Mazzei

FIQUE 
LIGADA 

Para mais informações sobre os auxílios pecuniários, entre 
em contato com a sua subseção ou com a CAASP, pelo site 
https://www.caasp.org.br/beneficios-pecuniarios.asp,e-mail 
ouvidoria@caasp.org.br ou telefone (11) 3292-4400.
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No mundo de hoje a luta 
pela visibilidade e conscientização 
de desigualdades continua em 
diversas esferas sociais, inclusive 
no âmbito jurídico. A história 
nos leva a refletir sobre jornadas 
contínuas de manifestações por 
espaço em prol de igualdade, mas 
sobretudo, por respeito. Para 
entender o porquê essa luta ainda 
continua é preciso se atentar e 
observar que a nossa sociedade 
é permeada pela influência de 
uma visão androcêntrica, ou seja, 
uma particular forma de ver o 
mundo sob a ótica masculina. 
Por isso, a democratização das 
relações sociais foi importante para 
demonstrar, ao longo dos anos, as 
diferentes necessidades sociais 
mostrando que existem outras 
formas de ver o mundo, outras 
necessidades com interfaces entre 
raça, gênero, classe e peculiaridades 
de cada indivíduo, que traduz a nova 
jornada por equidade. 
A influência do androcentrismo nas 
diversas áreas da ciência demonstra 
que valores e posicionamentos 
estão ligados ao poder exercido 
pelo homem na sociedade, o 
que não é diferente no Judiciário. 
A mulher tanto na sociedade 
como no sistema judicial ainda é 
estereotipada e os reflexos dessa 

caracterização são materializados 
por preconceitos e violação de 
Direitos Humanos de Mulheres. 
Reduzir a mulher à visão machista 
criada por séculos na sociedade é 
ainda muito comum no judiciário 
brasileiro, cuja desqualificação da 
mulher se torna, inclusive, tese 
jurídica, substituindo a técnica 
da ciência social e jurídica por 
juízo de valor e subjetividades. 
É estarrecedor observar que 
Mulheres são facilmente adjetivadas 
como loucas, vingativas, levianas, 
manipuladoras e alienadoras por 
vários profissionais do Direito. 
O ano de 2020 foi marcado por 
intensa exposição de Violência 
contra a Mulher, especialmente no 
âmbito doméstico. As campanhas 
para denunciar foram intensas e 
notícias de violências com muitos 
resultados de feminicídio foram 
constantes. No entanto, é preciso 
destacar que muitas vezes o Sistema 
de Justiça falha na proteção de 
Mulheres e, em diversas situações 
se torna o novo agressor na vida 
das vítimas que denunciam. As 
omissões ou ações das instituições, 
frente às violências sofridas pelas 
Mulheres que buscam respaldo e 
ajuda, se tornam mecanismos de 
tortura, muitas vezes dando o aval 
para o agressor permanecer com a 
conduta praticada, materializando a 
violência institucional. 

A visibilidade e conscientização 
das necessidades específicas 
de mulheres, considerando a 
identidade de mulheres negras, 
indígenas, não brancas e brancas, 
é a luta atual. A visão androcêntrica 
não pode prevalecer e continuar 
violando direitos humanos de 
mulheres.  É inaceitável que o Estado 
continue permitindo, embora 
signatário de diversas tratados 
internacionais para a proteção da 
mulher e erradicação da violência 
de grupos vulneráveis. Todos os 
operadores do Direito, inclusive a 
nossa classe, da Advocacia, não 
pode atuar de forma a corroborar 
com a violência contra a Mulher em 
peças processuais. O sistema de 
justiça não pode continuar sendo 
palco para violação de Direitos 
Humanos de Mulheres, todos nós 
somos responsáveis pela luta 
contra essas desigualdades, por 
isso, enquanto houver injustiças a 
luta deve continuar.

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER PARA 
REFLETIR, CONSCIENTIZAR 
E VISIBILIZAR AS 
DESIGUALDADES NO PODER 
JUDICIÁRIO

ARTIGO

Adriana Mazzarino
Presidente da Comissão da 
Mulher Advogada da OAB 
Sorocaba
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Oito de março é um dia de 
reflexão. E não é só com flores, chocolates e 
mensagens que se saúdam uma mulher. Mas 
com reconhecimento, valorização e igualdade 
que ela merece.
Esta “pausa” no calendário, apesar de não ser 
um feriado, é para fazer pensar como a mulher é 
vista, tratada e empoderada no seu dia a dia.
A luta das mulheres é antiga, surgiu por melhores 
condições de vida e trabalho, começou a partir 
do século XIX, principalmente na Europa e depois 
nos Estados Unidos.
De lá para cá, muitas coisas mudaram. Outras 
ainda estão em transformação e diversas para 
serem conquistadas e melhoradas.
Reconhecendo o talento feminino, a OAB 
Sorocaba convidou seis advogadas para 
contarem suas histórias. 
Mulheres que possuem uma longa trajetória, 
outras estão no início de carreira, mas todas 
com o mesmo desejo: poder exercer sua força 
de trabalho livremente e serem respeitadas em 
todas as esferas.
E mesmo, elas se dividindo em múltiplas 
tarefas (entre trabalho, família e vida pessoal) 
conseguem exercer o Direito com maestria e 
muita personalidade. 



• Nasceu em São Paulo

• Direito na Faculdade Direto São Bernardo do Campo

• 25 anos de profissão

• Mãe da Julia (25) e da Natália (24)

CLAUDIA
MARUFUGI
DIRETORA JURÍDICA

PARA
INSPIRAR

CLAUDIA MARUFUGI
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Como a grande maioria, iniciei minha trajetória trabalhando em 
escritório até perceber que meu perfil era mais corporativo. Eu tinha um 
sonho de trabalhar no exterior ou para uma grande multinacional. Para 
alcançá-lo eu investi no idioma e aceitei trabalhar em outras áreas, além do 
Direito. Aceitei estar onde a empresa precisava. 
Trabalhei em canteiro de obras atuando na área trabalhista e relações 
sindicais, até que fui contratada por uma grande multinacional do segmento 
de engenharia. Novamente aceitei trocar o conforto do escritório pelo 
canteiro de obras, onde era responsável pela gestão dos contratos offshore, 
milhões de dólares e investidores cobrando o cronograma de entrega. 
Depois de muitos anos no segmento de engenharia e construção,  fui para 
indústria de eletroeletrônicos, uma multinacional gigante que atua nos mais 
diversos segmentos:  médico, automotivo, energia renovável, serviços, 
logística, reciclagem de eletroeletrônico, tecnologia e inovação onde 
atualmente ocupo o cargo de diretora jurídica.
Por que escolheu a advocacia? 
Na verdade não foi minha escolha.
Foi um desejo da minha mãe, mas hoje eu não me vejo atuando em outra 
área. Sabendo olhar para todas as oportunidades que o direito oferece, a 
advocacia não tem fronteiras.
Quais as dificuldades e conquistas de estar à frente de um multinacional 
como líder feminina?
Considerando que, ainda hoje, o mundo dos negócios é um ambiente 
masculino, o maior desafio é quebrar preconceitos e questões culturais. A 
maior conquista é o reconhecimento e poder fazer parte de um processo de 
mudança cultural, inspirando e empoderando mulheres.
O que significa ser mulher e advogada?
Significa o equilíbrio entre a firmeza profissional e a delicadeza, sabedoria e 
flexibilidade que a mulher possui para conciliar mais, litigar menos e assim 
transformar a sociedade. 

“A construção dos seus 
sonhos depende apenas 
de você. A jornada 
profissional exige força, 
persistência, coragem para 
tentar novos caminhos. 
Nossa classe pode ajudar a 
transformar o país litigando 
menos, conciliando mais, 
educando, orientando para 
atrair  investimentos, gerar 
empregos e transformar a 
sociedade.”

MULHER
ADVOGADA



“Para todas as mulheres 
advogadas desejo 
sinceramente que 
possamos seguir atuando 
de forma colaborativa e 
humana, valendo-nos 
das características que 
nos são naturais, como a 
sensibilidade e intuição, na 
busca de uma sociedade 
justa e equilibrada, e que 
isso possa extrapolar para 
nossa classe como um 
todo, afinal juntos somos 
sempre mais fortes!

Nasceu em Araras-SP

Pós-graduanda em Direito Empresarial FGV

17 anos de profissão

Mãe do Joaquim (7) e da Manuela (5)

FERNANDA
PEREIRA
GESTORA E COORDENADORA DE UMA EQUIPE DE 
ADVOGADOS DO RAMO EMPRESARIAL

PARA
INSPIRAR

FERNANDA PEREIRA
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Durante todo o curso de Direito pude estagiar e ao final dele, recebi um 
convite para integrar o escritório de advocacia de um dos meus professores 
da graduação, Dr. Alexandre Ogusuku, de Direito Tributário. 
Foi uma imensa satisfação receber esse convite, e já se vão 16 anos, sendo 
que pude participar diretamente do desenvolvimento de uma equipe 
voltada ao Direito Empresarial, agregando ao escopo Tributário já existente 
e em constante crescimento. Com essa oportunidade pude realmente me 
consolidar em Sorocaba, onde não apenas me estabeleci profissionalmente, 
como também constituí minha família. São 25 anos aqui, o que me faz sentir 
Sorocabana de coração. Posso dizer que não apenas a cidade, como também 
a profissão me acolheram de braços abertos.
Por que escolheu a advocacia? 
Creio que advocacia tenha me escolhido. Não sou de Sorocaba, e vim para 
cá para cursar a FATEC, onde concluí Processamento de Dados. Mas logo 
na sequência decidi fazer novo curso, escolhendo o Direito. A certeza de ter 
acertado veio logo com as primeiras aulas, e a paixão e admiração pela escolha 
foi só crescendo...
Como é ser gestora de um escritório de advocacia?
É um grande desafio naturalmente, pois nossa busca é sempre fazer com 
que cada cliente se sinta único, e para isso precisamos buscar não apenas 
compreender a necessidade de cada um, como especialmente integrar 
nossas equipes para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Além disso, o 
processo de busca de conhecimento e renovação são constantes, e neste 
momento tão ímpar que estamos vivendo, temos de nos reinventar, mas com 
certeza ao final de tudo isso teremos reunido mais aprendizado e experiências.
O que significa ser mulher e advogada?
Felizmente, hoje já temos uma participação efetiva das mulheres na grande 
maioria das profissões, e muitas onde elas despontam. É uma grande 
evolução! Uma enorme conquista das mulheres. Assim, desde a primeira 
inscrição feminina nos quadros da OAB até os dias atuais, onde a proporção 
de homens e mulheres advogadas praticamente se equivalem, cumpre a 
nós mulheres continuar a desenhar os contornos da Justiça, sempre com 
ponderação e muita determinação.

MULHER
ADVOGADA



• Nasceu em Mirassol -SP

• Direito na Universidade Estadual de Maringá 

• 15 anos de profissão

• Mãe da Beatriz (2)

MARINA
MACHADO FORTI
PROCURADORA DO MUNICÍPIO 

PARA
INSPIRAR

MARINA MACHADO FORTI
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Me formei em 2006, na Universidade 
Estadual de Maringá (UEM). Com a finalização 
da graduação obtive minha carteira da 
ordem, iniciei meus estudos para concursos 
públicos, também especialização nas áreas 
do Direito Tributário e do Direito Público, 
com ênfase em Direito Constitucional, entre 
os anos de 2007 e 2009. 
No início da carreira advogava em alguns 
processos e participei por três anos como 
advogada conciliadora no Juizado Especial 
Cível da Comarca de São José do Rio 
Preto/SP. Passei a lecionar na UNIESP, em 
disciplinas de Direito Processual Civil, Direito 
do Consumidor e Conciliação, Mediação e 
Arbitragem, entre os anos de 2010 e 2012. 
Entre os anos de 2012 até 2016, fui 
assistente de promotoria do MP/SP. Em 
2016, comecei o cargo de Procuradora do 
Município de Sorocaba, vínculo institucional 
que mantenho até o presente momento.  
No ano de 2017, assumi a Chefia de Divisão 
de Protestos. Em 2019, fui chamada pela 
Presidente da Comissão da Advocacia 
Pública da 24a Seção da OAB/SP, Dra Juliana 
Souza, para integrar o grupo de advogados 
públicos frente à instituição. Esta comissão é 
muito presente entre os membros da PGM 
de Sorocaba e constrói uma ponte com 
a OAB/SP, garantindo as prerrogativas da 
advocacia pública. Neste ano de 2021, início 
os estudos como aluna regular do Mestrado 
no PPGGeo – UFSCAR.
Por que escolheu a advocacia? 
Escolhi ser advogada por esta proximidade 
da atuação com a proteção dos interesses 
dos envolvidos nos conflitos, além de 
poder participar de tomadas de decisões 
prévias e consultivas que muitas vezes 
evitam o desgaste para os interessados 
acompanhando processos por longos anos. 

A advocacia exige o estudo constante, 
mas também o exercício da criatividade, da 
persistência, da humildade e do destemor. E 
é este conjunto de competências e aptidões 
que torna o exercício da advocacia inspirador. 
Quais os desafios de ser mulher e 
procuradora municipal? 
A experiência do trabalho na Procuradoria 
é desafiadora e aprendemos diariamente, 
especialmente em sermos flexíveis para 
atender às demandas que se apresentam. 
Para a mulher advogada que passa pela 
experiência da maternidade, alguns desafios 
se apresentam. Tive minha filha Beatriz ao 
final do ano de 2018 e retornei à atuação 
na advocacia em meados do ano de 2019, 
após o transcurso do prazo da licença 
maternidade.
O maior desafio foi passar pela conciliação 
deste retorno ao trabalho com a nova função 
materna e as preocupações que surgiram 
neste momento. 
Por fim, o desafio constante para mulher é 
deixar de ser coadjuvante nas tomadas de 
decisões, tomar a frente em seu espaço 
para que possa exercer suas funções de 
advogada de forma equânime, sem qualquer 
distinção de gênero. 
O que significa ser mulher e advogada?
Significa lutar constantemente pela 
ocupação das mulheres nas posições 
de poder em um ambiente em que 
tradicionalmente era composto por 
homens. Ser mulher advogada permite 
a representação do gênero que apenas 
recentemente, com o declínio da sociedade 
patriarcal, passou a atuar de forma 
expressiva no mundo jurídico. É também lidar 
com as exigências da sociedade - família, 
mercado, maternidade - para alcançar uma 
carreira plena. 

“É preciso coragem para que 
os paradigmas e os estigmas 
do feminino sejam quebrados 
para que as mulheres possam 
ocupar lugares de decisão, e 
que com isso a emancipação 
feminina seja possível. Desejo 
que as advogadas encontrem 
sua voz e possam representar 
os interesses daqueles que elas 
assistem em cada atuação, em 
cada atendimento e em cada 
combate diário. Tanto nos seus 
combates diários como o dos 
clientes que elas atendem”.

MULHER
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“Meu senso profissional me ensinou 
que Direito é coisa séria, demanda a 
conjugação de conhecimento com 
princípios e valores morais, em favor 
da Justiça. A mensagem que eu deixo 
é baseada na minha experiência de 
vida e de colegas amigas, a jornada 
esposa, mãe, profissional e gestora 
entre outras atividades requer 
um equilíbrio mental e emocional 
bastante grande. Como em 
qualquer outra profissão escolhida 
e desenvolvida com muito amor 
trás grande satisfação e porque não 
dizer a mais importante riqueza que 
alguém pode ter. E, na nossa nobre 
missão da Advocacia, consiste em 
guiar o representado até a fonte na 
esperança de saciá-lo, utilizando 
da sensibilidade feminina para 
compreender essa necessidade e 
da obstinação de advogadas para 
não admitir menos do que o justo, 
cientes de que a Sociedade tem 
sede dessa Justiça. Infelizmente, 
nem sempre se encontra água limpa 
e potável!”

• Nasceu em Araçatuba-SP

• Direito na Universidade Paulista

• 17 anos de profissão

•Mãe da Isadora (29) e Isabela (28)

REGINA MAURA 
ESGALHA CASTELLI 
ADVOGADA

PARA
INSPIRAR MULHER

ADVOGADA

REGINA MAURA
ESGALHA CASTELLI
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Ainda adolescente, com 16 anos, atuei como assistente num consultório 
odontológico especializado em ortodontia, em seguida, como dito, trabalhei a 
serviço do CREMESP durante 22 anos, e foi durante esse período que cursei 
Direito, visando aprimorar meus conhecimentos, e me habilitei na OAB, até 
que as responsabilidades com a família me fizeram abdicar do serviço público, 
para me dedicar aos projetos universitários das minhas filhas.  Uma vez 
cumprida a missão, fiz da advocacia privada a minha profissão.
Por que escolheu a advocacia? 
Aos 18 anos, ainda muito jovem, ingressei por concurso a serviço do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo, onde tive contato com 
processos disciplinares e suas peculiaridades, o que me encantou, podendo 
dizer que não escolhi a advocacia, mas a advocacia me escolheu. 
Como é ser gestora de um escritório de advocacia e líder do Grupo Mulheres 
do Brasil em Sorocaba?
Ser gestora de um escritório de advocacia é a realização de um objetivo e 
poder atuar em prol do Grupo Mulheres do Brasil, em Sorocaba, é um desafio 
e oportunidade de auxiliar mulheres com grande capacidade, mas que 
precisam de um estímulo para desabrochar. Além do propósito, alinhado com 
as diretrizes do Grupo Mulheres do Brasil, construir um Brasil melhor a partir 
do protagonismo feminino. Conectar todas as pessoas a serviço do Brasil 
a natureza feminina, que acolhe, cuida e faz acontecer, atuando em causas 
sociais, políticas econômicas, apoiando projetos existentes, criando iniciativas 
que promovam a transformação do nosso país. A vida tem exigido isso cada 
vez mais intensamente de todas nós.
O que significa ser mulher e advogada?
Talvez seja na advocacia que os papéis profissionais de homens e mulheres 
melhor se equiparem, pois sendo liberais e autônomos, as vantagens 
decorrem da argumentação legal e fundamentos do Direito, ou seja, como 
o objeto do trabalho e não com a pessoa do operador.  Ademais, os cargos 
de juízes, promotores e demais autoridades são bastante diversificados 
entre homens e mulheres, de modo que os obstáculos para advogados e 
advogadas, na seara do Poder Judiciário, são literalmente os mesmos. 



“A mensagem que eu 
deixo é não deixem de 
sonhar , não se calem , não 
desistam .
Como diz a frase de 
Mahatma Gandhi: De 
modo suave, você pode 
sacudir o mundo .
E só nós mulheres temos 
esse poder de fazer de 
uma profissão que nem 
sempre é fácil ou bonita, 
deixá-la mais humanizada 
mantendo o nosso 
propósito e juramento.”

• Nasceu em Sorocaba-SP

• Direito na Uniso

• 1 ano de profissão

ALINE APARECIDA
SILVEIRA ARAÚJO
JOVEM ADVOGADA

PARA
INSPIRAR

ALINE APARECIDA
SILVEIRA ARAÚJO
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Estudei na pela Universidade de Sorocaba - Uniso  e agradeço muito a 
instituição, porque me formei com bolsa integral durante os cinco anos .
Em contrapartida com o mundo, comecei a exercer na pandemia . 
Fiz aniversário de um ano  como advogada dia 14 de Fevereiro .

Por que escolheu a advocacia? 
Desde criança, com nove anos, eu sempre respondia aquela pergunta que 
adulto faz pra criança “o que vai ser quando crescer?”
E a resposta sempre foi advogada .
Qual área do Direito vai se especializar?
Estou me especializando em Direito Previdenciário e pretendo me 
especializar em Direito médico. 
Acredito que além de boas áreas, elas são mais humanizadas, porque 
mexem diretamente com a vida das pessoas.
Uma aposentadoria por exemplo, pode ser a única forma de sustento de 
uma família.
Quais expectativas têm da carreira?
Pretendo me especializar e futuramente, se Deus me permitir, ter o meu 
próprio escritório, crescer com calma e muito respeito a minha jornada na 
advocacia .
Ser mulher advogada para você significa o que?
É muito gratificante e uma grande conquista, além de pessoal, como mulher 
poder chegar em uma profissão que me permite ter voz e ser a voz de tantas 
mulheres que não tem e infelizmente sofrem com essa triste realidade da 
violência contra mulher.

MULHER
ADVOGADA



• Nasceu em Ponta Grossa - PR 

• Direito na ESAMC, Pós Graduada em Direito Previdenciário

• 7 anos de profissão                                                                                                                         

ANA CLAUDIA
PAES DE OLIVEIRA
ADVOGADA

PARA
INSPIRAR MULHER

ADVOGADA

ANA CLAUDIA
PAES DE OLIVEIRA
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Entrei no curso de Direito na Esamc 
com mais de 30 anos de idade. Fiz estágios 
no Ministério Público e em escritório de 
advocacia. Assim que passei no exame da 
ordem, tive a oportunidade de ser contratada 
como Advogada Responsável em Direito 
Previdenciário. Nesse momento nasceu o 
amor pelo Direito Previdenciário, caráter 
eminentemente social, com o principal 
objetivo de garantir os direitos básicos 
a nossa gente, aos cidadãos no que diz 
respeito à assistência social e à previdência 
social, relacionados aos eventos de riscos 
sociais.
A sensação de efetivar um direito, com a 
concessão de um benefício, é dar garantia do 
mínimo existencial para uma pessoa. 
Após três anos, abri meu escritório; era 
uma sala pequena que meu marido me 
emprestava. O início foi difícil, é claro, mas a 
perseverança e a especialização na área que 
mais amo me forneceram o suporte técnico 
sobre a matéria.
Assim, a advocacia me permite uma 
construção constante no âmbito pessoal e 
profissional, porque advogar é isto: é optar 
por estudar, entender, dialogar, aconselhar, 
desconfiar, é ter que se refazer, se reconstruir 
e, acima de tudo, aceitar que direito e justiça 
nem sempre vão andar juntos, mas é ter a 
certeza de que o meu trabalho faz a diferença 
na vida das pessoas, como um instrumento 
da busca da dignidade, liberdade e do bem-
estar social.
Por que escolheu a advocacia? 
Na infância, por ser uma criança negra, sofri 
algumas injustiças. Na minha adolescência, 
vi meus pais sofrerem injustiças e por isso 
escolhi a advocacia, e a partir disso respiro a 
profissão.
Como é ser gestora de um escritório de 
advocacia?

Com tantos acontecimentos no dia a 
dia, mudança das leis, novas ferramentas 
tecnológicas e soluções para resolver 
necessidades, percebi que preciso estar 
atenta e atualizada aos avanços e impactos 
nas relações de cliente e advogado e nas de 
trabalho, assim, comecei a fazer a gestão do 
escritório.
A partir disso, tive que aprender a conciliar, e 
principalmente estruturar todas as relações 
pessoais, família, casa, afazeres domésticos, 
escritório, clientes e colaboradores... Não é 
fácil, mas não é impossível. 
Nesse  sentido, na gestão é importante 
delegar responsabilidades para os 
colaboradores, e é essencial investir em 
programas para controles de prazos, 
processos e tarefas para a advogada 
esvaziar a cabeça, e somente se concentrar 
no que importa naquela tese, naquele direito, 
naquele cliente.
O que significa ser mulher e advogada?
Significa, atualmente, estar à disposição para 
a casa, família, escritório, colaboradores, 
e clientes, pois estamos on-line o tempo 
inteiro, esse novo formato de presença 
digital não termina no horário comercial. 
A advogada tem a incumbência de lutar e 
defender a mulher, e a efetividade das leis 
para assegurar a isonomia entre mulheres 
e homens. Porque ser indiferente a essa 
realidade é desprezar toda e qualquer 
condição de ser uma mulher, como detentora 
de dignidade, qualidade essa inseparável de 
nossa essência.
Portanto, para alcançar a integralidade deste 
princípio – isonomia –, não se pode fechar 
os olhos para as diferenças existentes 
entre homens e mulheres, o que nos levaria 
à desconstrução do atributo inerente ao 
feminino, em seu propósito, subjetividade e 
singularidade.

“A mensagem que deixo para as 
advogadas é a atenção redobrada 
sobre a responsabilidade. Essa 
responsabilidade nos é dada 
pela prerrogativa de sermos 
advogadas, prevista no artigo 
133 da CF, é a de representar, de 
efetivar os direitos das pessoas e 
lhes dar voz.
As pessoas são as mulheres e 
crianças que sofrem injustiças, 
são trabalhadoras que plantam 
para termos alimentos em 
nossas mesas, as mãos calejadas 
de mulheres e trabalhadores 
que constroem nossas casas, 
fabricam nossos carros e tantos 
outros objetos, também são as 
empresas... é preciso ter empatia 
e entender cada pessoa como 
única e específica, não é produção, 
não é comércio em massa.
Por isso, não podemos sucumbir 
diante de qualquer autoridade, a 
advocacia é um ato de coração, de 
perseverança, e para nós resta a 
ética e honra.”




