
As dimensões da
mulher na
Advocacia

Você reconhece a importância
da mulher na advocacia da
nossa cidade? 

Dados importantes: 

A subseção possui 673 advogadas inscritas, representamos
48,03% dos inscritos ativos;

Na advocacia brasileira, as mulheres advogadas são maioria
desde 2021, com aproximadamente 52% dos inscritos;

Entender os
caminhos
percorridos por
mulheres é
valorizar a
profissão.

Dia da Mulher8 de março

A primeira mulher advogada do Brasil teve sua inscrição
aprovada somente OITO anos após concluir o curso de
Direito. Até então, a profissão era permitida somente para
homens.



Coragem e             
Pioneirismo

As mulheres que abriram os

caminhos que trilhamos hoje

Myrthes Gomes: a primeira mulher advogada do Brasil.

Em 1898, ela conquistou o diploma de bacharel. Tentou

o ingresso na profissão em 1899, mas foi orientada a

candidatar-se como estagiária de Direito. E somente em

1906 conseguiu ingressar nos quadro do Instituto dos

Advogados do Brasil.

Esperança Garcia, mulher, negra, escrava, escreveu

uma carta ao governador em defesa dos seus direitos e

dos de suas iguais. Em razão disso, a OAB/PI entendeu

que o ato de Esperança Garcia não era diferente dos atos

de uma advogada e que, portanto, ela merecia o título

de primeira advogada negra do Piauí.

As 5 advogadas com inscrições

ativas mais antigas na Subseção:

Marilia de Gonzaga Lima e Silva Tose

Telma Schmidt  Vieira

Lucilia de Carvalho Barbosa

Raulina Cobra Vivas

Salma Maria Neder Camacho



Participação

Apesar de ser a maioria de inscritas, somente

18% de mulheres presidem seccionais. Das 27

seccionais, apenas 5 são presididas por

advogadas. 22, por sua vez, têm mulheres na

vice-presidência.

Não é novidade que as mulheres ocuparam

e ocupam espaços fundamentais para o

desenvolvimento da sociedade, mas e na

organização da Classe de Advogados? 

O Conselho Federal da OAB, fundado em 1933

não teve, até o presente momento, nenhuma

mulher eleita presidente. 

Na Subseção não é diferente. Também não

houve, até o momento, uma mulher na

presidência. 

Por outro lado... 

Os desafios não impediram a

participação ativa de mulheres na

luta por mais direitos e espaço na

Advocacia.



Caminhando com a evolução da carreira

em âmbito nacional, as mulheres da nossa

Subseção também se dedicaram

bravamente pela classe.

Os dados dos últimos dez anos

demonstram a participação de

mulheres em Comissões da

Subseção. 

TRIÊNIO 2016/2018 - Elza Vaz Leite Cassaro, Fabiana Trevizan,

Franceli Rigatto Moras, Luciana de Carvalho Nader.

TRIÊNIO 2019/2021 - Alessandra Machioni de Macedo, Aline

Cristina de Oliveira, Elaine Cristina da Silva Ruellas, Ellen

Cristina de Oliveira, Fabiola Granato, Mariana de Moraes Prezia

Moura,  Mariana Silva de Castro Cardillo, Mayara Stela Freire

Arao, Rejane Prado de Moura Leite Rabelo,  Rosemeire Angela

Frizeira Figueiredo,  Vania Helena Nascimento.

TRIÊNIO 2022/2024 - Adriana Campedelli, Andressa Martins e

Silva, Elaine Cristina da Silva Ruellas,  Juliana Cristina

Maximiliano Theodoro Almeida, Luciana Reis de Paula,  Mariana

de Moraes Prezia Moura, Mariana Ponce,  Mariana Silva de

Castro Cardillo,  Marina Garotti de Faria,  Perla Christiane de

Araujo Ferreira,  Pollyanna Microni Quites Pellegrinelli,  Regiane

da Silva Capra, Vanessa Leopoldo de Souza.

Nos últimos 3 triênios tivemos como

Presidentes de Comissões as advogadas: 



Além do aumento da participação em

comissões e assuntos relacionados,

também tivemos mulheres na Diretoria:

DADOS DE 2013 A 2023: 

Aline Cristina de Oliveira, Elayne Francine da Silva Pereira,

Franceli Rigatto Moras, Giovana Gaspar, Jaqueline de

Oliveira, Thais Rezende Azevedo Ribeiro e Vanessa Cristina

Gavião 

THAIS REZENDE AZEVEDO RIBEIRO 

 Foi a primeira Vice-Presidente da 25ª

Subseção da OAB/MG no triênio

2019/2021.

FRANCELI RIGATTO MORAS 
Atual Vice-Presidente da 25ª Subseção e

foi a primeira mulher Conselheira

Seccional Titular por Poços de

Caldas/MG  no triênio 2016/2018.

As primeiras Mulheres Diretoras e

Conselheiras Seccionais de Poços de Caldas:

FABIA  MARIA SILVA CARVALHO
Foi a primeira mulher Conselheira

Seccional Suplente por Poços de

Caldas/MG  no triênio 2016/2018.

ELAYNE FRANCINE DA SILVA PEREIRA
A primeira mulher Tesoureira da OAB Poços

de Caldas/MG  - Triênio 2022/2024



Atuação em Funções
Públicas 

MÁRCIA MARIA SANTOS MENDES CUNHA
Advogada, primeira mulher a exercer o cargo de

Procuradora Geral do Município de Poços de Caldas  

VANESSA CRISTINA GAVIÃO 
Advogada e atual  ocupante do cargo de

Procuradora-Geral do Município.

Além das diversas funções públicas de

destaque exercidas por mulheres na

comarca, o cargo de Procuradora Geral do

Município já foi assumido por  Mulheres

Advogadas em duas oportunidades:

Reconhecer a história e a relevância das

mulheres na Advocacia é um passo

importante para a valorização da profissão.

MARIA LIGIA MOREIRA DE FREITAS DE PODESTÁ
Primeira advogada a exercer o cargo de vereadora  na

Câmara de Vereadores de Poços de Caldas

Agradecer e parabenizar as 673 MULHERES que
escolheram ser Advogadas em nossa Comarca e

fazer parte dessa história é um dever.



Deixamos à todas o nosso muito obrigado.
Feliz Dia da Mulher!



Apoio e     
 Cuidado 

A advogada Marcela
Wiermann, que atualmente
enfrenta uma luta contra o
câncer, além de exercer
uma excelente e combativa
atuação desde 2008,
sempre prezou por ajudar
o próximo. 

Assim, é importante evidenciar, além de sua carreira, as Campanhas
nas quais participou:

 
Campanha medula óssea Lucas Ryan Garcia Cruz

 
Medicamento alto custo para transplante de medula óssea José

Augusto de Oliveira
 

Medicamento de alto custo de Simone da Silva Vitoriano

Marcela, 

Obrigada por representar tão bem
a força das mulheres advogadas.
Estamos aguardando ansiosamente
pela sua recuperação e retorno das
suas atividades conosco!


