
 

 

 

 

 

 

Ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Norte 

Sr. Sérgio Eduardo da Costa Freire   

 

 

 

 Estimado presidente, 

As advogadas da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RN vêm, respeitosamente, 
apresentar o requerimento que se segue.  

Sabemos que a língua e a linguagem estão relacionadas de forma intrínseca ao modo 
como damos significado ao mundo. Como nos contaria Paulo Freire, linguagem e pensar não 
existem sem uma realidade na qual encontram referência.  

Cientes do papel da OAB na construção de pautas que objetivem sempre fazer-nos 
chegar mais perto da igualdade em nosso país, e com orgulho de participar de tais processos, é 
que as advogadas da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RN vêm requerer que sejam 
emitidas as suas Carteiras de Identidade de Advogadas, em que conste na capa a palavra 
ADVOGADA em vez de ADVOGADO. 

Longe de preciosismo, tal pedido vem da constatação de que as mudanças nos hábitos 
lingüísticos ocorrem justamente quando há mudanças na sociedade, reforçando-as; e é com 
esperança que constatamos que, apesar de ainda extremamente sub-representadas ou não 
representadas em espaços como o Conselho Federal e a Diretoria da OAB, a participação das 
advogadas na Ordem cresce e é de importância indiscutível para democratizar e dar ainda mais 
legitimidade à instituição. 

Diante do exposto, requerem: 

1) A emissão da Carteira de Identidade de Advogada das requerentes,  
2) Que seja pautado no Conselho Seccional desta OAB que qualquer mulher que já tenha 

sua carteira e queira receber uma nova, com modificação no gênero, possa, seguindo 
os devidos trâmites burocráticos, requerer sua Carteira de Identidade da Advogada. 



 

3) Que seja proposto ao Conselho Seccional desta OAB encaminhar ao Conselho Federal 
da OAB sugestão de regulamentação da emissão de Carteiras de Identidade da 
Advogada de forma regular. 

 

São os termos em que pedem deferimento. 

Natal, 26 de março de 2014. 

 

 
Aisla Caliane de Moura Mendes 
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Bárbara Grayce Carvalho da Silva 
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Luciara de Freitas 
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Natália Bastos Bonavides 
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Natália de Sena Alves 
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Tays Figueiredo Moura 
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