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Na Mídia  

06/04/2022 | Análise 
 

Karina Miranda é a nova coordenadora do grupo de trabalho de 

Diversidade, Equidade e Inclusão da OAB-SP 

A advogada está presente também na Comissão Especial de Mídia, Entretenimento e Cultura da 

entidade 

Análise Editorial 

Karina Miranda, mulher negra, bacharela há mais de cinco anos e, atualmente, advogada no escritório Demarest 

Advogados, foi nomeada coordenadora do grupo de trabalho de Diversidade, Equidade e Inclusão, que existe 

dentro da Comissão da Mulher Advogada (CMA) da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo (OAB-SP). 

Especialista em Direito e Tecnologia pela Universidade de São Paulo (USP), Karina revela que o convite para atuar 

como coordenadora surgiu pessoalmente de Isabela Castro de Castro e Ana Carolina Lourenço, presidente e vice-

presidente da Comissão, respectivamente. 

https://analise.com/mercado-em-movimento/karina-miranda-atuara-como-coordenadora-do-grupo-de-trabalho-diversidade-equidade-e-inclusao-na-oab-sp
https://analise.com/dna/perfil-do-escritorio/demarest-advogados-20254
https://analise.com/dna/perfil-do-escritorio/demarest-advogados-20254
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De acordo com ela, sua atuação na diretoria de diversidade e inclusão da Civics, edtech social desenvolvida no Vale 

do Silício que prepara estudantes de Direito, profissionais em início de carreira e público em geral para o universo 

jurídico e mercado de trabalho, foi determinante para o convite. 

"Fui convidada pessoalmente pela Isabela Castro de Castro e pela Ana Carolina Lourenço, presidente e vice-

presidente da CMA, pelo fato delas já acompanharem meu trabalho com diversidade, equidade e inclusão", explica 

Karina. 

Como coordenadora, Miranda terá a tarefa de estruturar políticas e projetos voltados 

à diversidade, equidade e inclusão para a advocacia brasileira, em âmbito público e privado. A atuação da 

profissional terá duas vertentes: internamente, será voltada à própria OAB; já de forma externa, para departamentos 

jurídicos e escritórios. 

"Meu trabalho é destacar não só o papel da mulher advogada, mas trazer os recortes da pluralidade de mulheres 

que existem", afirma a advogada. 

Com a nomeação de Karina, a CMA ficou organizada da seguinte maneira: 

• Ana Carolina Lourenço - Advogada 5.0; 

• Carmela Del’Isola - Etarismo; 

• Débora Gozzo - Direito da Saúde da Mulher; 

• Dione Almeida - Direito e Desigualdade nas Relações de Trabalho; 
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• Karina Miranda - Diversidade, Equidade e Inclusão; 

• Katia Louro Cacão - Encontros Regional e Seccional; 

• Luisa Moraes - Desenvolvimento da Advogada no Exercício da Profissão; 

• Marcela Valente - Cidadania e Educação Familiar. 

Além de coordenadora no CMA, Karina atua também na Comissão Especial de Mídia, Entretenimento e Cultura da 

OAB-SP. De acordo com ela, todas as comissões da Ordem dos Advogados estão conectadas, com o mesmo propósito 

de aperfeiçoar a advocacia nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


