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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 

 

 

 

 

 

INSTITUIÇÃO DO PRÊMIO LUIZ GAMA 

DO CONSELHO FEDERAL DA OAB 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA1, 

Conselheiro Federal da OAB pela Bancada do Ceará, vem, com apoio nos arts. 44, I2, 54, IV, do 

Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.904, 04/07/1996), REQUERER a instituição do 

“Prêmio LUIZ GAMA” do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a ser 

concedido à 02 (duas) personalidades – um homem e uma mulher, preferencialmente, um 

advogado e uma advogada - e à 01 (uma) instituição ou entidade que se destacam em suas 

atuações e atividades na defesa e na promoção da igualdade, da justiça social e da dignidade 

da pessoa humana e no combate ao racismo e às desigualdades raciais, sociais e regionais, 

pelos motivos e nos termos da proposta de Resolução a seguir expostos: 

 
1 Conselheiro Federal da OAB (2019/2022), onde preside a Comissão Especial de Advocacia Municipalista. É diretor da 
Comissão Especial de Estudos da Reforma Política e membro das Comissões Especiais de Direito Eleitoral e de Avaliação 
das Eleições no Sistema OAB. É autor da Proposição nº 49.0000.2020.004393-1 a implementação de ação afirmativa, 
na modalidade de cota racial, no âmbito dos seus órgãos (Conselho Federal, Conselhos Seccionais, Subseções e as Caixas 
de Assistência dos Advogados), para o preenchimento dos cargos de suas diretorias e de todos os seus membros (titulares e 
suplentes), por advogados(as) negros(as), assim considerados os(as) inscritos(as) na OAB que se classificam 
(autodeclaração) como negros(as) - pretos(as) e pardos(as) - ou definição análoga (critérios subsidiários de 
heteroidentificação), no percentual de 30% (trinta por cento) das vagas a serem preenchidas, pelo período de 10 (dez) 
mandatos, contados a partir do primeiro mandato seguinte ao da eleição que for aprovada e implementada essa medida 
especial, podendo ser renovado, por igual prazo, conforme avaliação do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB. 
2 “Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, 
tem por finalidade: I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos 
humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;” 
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Como é do conhecimento de Vossa Excelência e dos(as) eminentes colegas do 

Conselho Federal da OAB (gestão 2019/2022), Luiz Gonzaga de Pinto Gama, conhecido como 

LUIZ GAMA, nasceu livre, na cidade de Salvador/BA, em 21 de junho de 1830, mas aos 10 

anos foi vendido como escravo pelo próprio pai. A partir dos 17 anos aprendeu a ler e a escrever. 

Após conquistar a liberdade, torna-se escritor, poeta, jornalista, advogado, ativista abolicionista e 

republicano. Antiescravista, dedicou sua vida a libertar os escravizados negros, chegando a 

conseguir a libertação de mais de 500 pessoas até a sua morte, em 24 de agosto de 1882. 

A trajetória do advogado LUIZ GAMA - contada e resgatada em diversos livros3, 

artigos, quadrinhos, vídeos e filmes (a serem lançados após o período da pandemia do coronavírus) 

- é um exemplo para os(as) advogados(as) e à população brasileiros, mas também para toda 

humanidade, pois dedicou sua vida à lutar por igualdade, justiça social, dignidade da pessoa 

humana e ao combate das desigualdades raciais e do racismo. 

Em 03 de novembro de 2015, 133 anos após à sua morte, a OAB Nacional e a OAB 

São Paulo, “reconheceu a atuação de Luiz Gama como advogado conferindo-lhe título póstumo 

como profissional da advocacia”, fato registrado em matéria publicada no portal da OAB Nacional 

com o título “ORDEM ENTREGA TÍTULO DE ADVOGADO A LÍDER 

ABOLICIONISTA”, nestes termos: 

quarta-feira, 4 de novembro de 2015 às 08h24 

São Paulo - A Ordem dos Advogados do Brasil prestou homenagem ao líder abolicionista Luiz 

Gonzaga Pinto da Gama, que viveu de 1830 a 1882, na noite desta terça-feira. Em solenidade na 

Universidade Mackenzie, em São Paulo, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos 

 
3 ALONSO, Ângela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista (1868-88). São Paulo: Companhia das Letras, 2015; 
AZEVEDO, Elciene. Orfeu de Carapinha: a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo. São Paulo: editora 
Unicamp, 2005; AZEVEDO, Elciene. O direito dos escravos. São Paulo: editora Unicamp, 2010; CÂMARA, Nelson. O 
advogado dos escravos: Luiz Gama. São Paulo: Brasil Multicultural, 2017; CARVALHO, Gilberto de Abreu Sodré. O 
advogado e o imperador: A história de um herói brasileiro. São Paulo: Duna Dueto, 2015; FERREIRA, Lígia Fonseca 
(Org.). Lições de resistência: artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. São Paulo: edições Sesc, 
2020; FERREIRA, Lígia Fonseca. Com a palavra, Luiz Gama: poemas, artigos, cartas e máximas. São Paulo: Imprensa 
Oficial, 2011; FERREIRA, Lígia Fonseca (Org.). Primeiras trovas burlescas. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000; MENUCCI, Sud. O precursor do abolicionismo no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1938.; MOUZAR, Benedito. Luiz Gama: o libertador de escravos e sua mãe libertária, Luiza Mahin. São Paulo: Expressão 
Popular, 2010; e SANTOS, Luiz Carlos. Luiz Gama. São Paulo: Selo Negro, 2010. 
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advogados do Brasil, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, reconheceu a atuação de Luiz Gama como 

advogado conferindo-lhe título póstumo como profissional da advocacia. 

"Luiz Gama é um herói da nação brasileira. O reconhecimento pela OAB de sua condição de 

advogado é a declaração de um fato histórico.  Foi Luiz Gama um autêntico advogado, defensor de 

milhares de escravos nos tribunais.  Sua história há de ser reverenciada na galeria dos mártires da 

pátria”, afirma Marcus Vinicius. 

Gama era negro e, depois de conseguir a própria liberdade, tornou-se um abolicionista. Como 

rábula, conseguiu alforriar, pela via judicial, centenas de escravos. Rábulas eram os profissionais 

que obtinham autorização para exercer o direito sem possuir formação na área. 

A iniciativa teve apoio da seção paulista da OAB e de seu presidente, Marcos da Costa, que foi 

representado no evento pelo conselheiro federal da OAB Luiz Flávio Borges D ’Urso. 

Participaram do evento o diretor da faculdade de direito da Universidade Mackenzie, José 

Francisco Siqueira Neto, o presidente do Instituto Luiz Gama, Silvio Luiz de Almeida, o advogado 

Fabio Konder Comparato, que já recebeu a medalha Rui Barbosa da OAB, e o presidente da 

comissão nacional da verdade da escravidão negra da OAB nacional, o advogado Humberto 

Adami. 

“A história do Brasil há de ser sempre lembrada para evitar a repetição de erros do passado. O 

racismo, a discriminação e o preconceito, que atingem até pessoas públicas, agridem diariamente os 

milhões de brasileiros anônimos. Somos um só Brasil e devemos construir uma sociedade de 

iguais. Respeitar as diferenças e tratar dignamente a todos, eis o mandamento constitucional a ser 

cumprido”, afirma o presidente da OAB nacional.4 

 

Em 2018, LUIZ GAMA recebeu mais duas grandes homenagens, agora do Estado 

brasileiro. A primeira, com a inscrição do seu nome “no Livro dos Heróis da Pátria, 

depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília”, através 

da promulgação da Lei nº 13.628, de 16/01/2018. A segunda, com a promulgação da Lei nº 

13.629, de 16/01/2018, que o declara “Patrono da Abolição da Escravidão do Brasil”. 

 
4https://www.oab.org.br/noticia/28930/ordem-entrega-titulo-de-advogado-a-lider 
abolicionista?argumentoPesquisa=Luiz%20Gama, acesso em 02/08/2020. 

https://www.oab.org.br/noticia/28930/ordem-entrega-titulo-de-advogado-a-lider%20abolicionista?argumentoPesquisa=Luiz%20Gama
https://www.oab.org.br/noticia/28930/ordem-entrega-titulo-de-advogado-a-lider%20abolicionista?argumentoPesquisa=Luiz%20Gama
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Esses dois fatos foram destacados pela OAB Nacional por meio de matéria publicada 

no portal da Entidade com o título “LUIZ GAMA É DECLARADO PATRONO DA 

ABOLIÇAO DA ESCRAVIDÃO DO BRASIL” 5: 

quinta-feira, 18 de janeiro de 2018 às 11h19 

Brasília – Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17) a sanção da Lei 13.629, 

que declara o advogado Luiz Gama patrono da abolição da Escravidão do Brasil. Na mesma edição 

do Diário Oficial, foi publicada também a sanção que inscreve Gama no Livro dos Heróis da Pátria 

(Lei 13.628). A OAB requereu a Presidência da República a sanção dos projetos de lei que deram 

origem às duas leis. 

Luiz Gama (1830-1882), negro liberto que se tornou libertador de negros, foi responsável por 

alforriar, pela via judicial, mais de 500 escravos. Nascido em Salvador, filho de um português com 

uma escrava liberta, foi vendido como escravo pelo próprio pai quando tinha dez anos. Alforriado 

sete anos mais tarde, estudou direito como autodidata e passou a exercer a função, defendendo 

escravos. Também foi ativista político, poeta e jornalista. 

Por complicações da diabete, o abolicionista Gama, entretanto, morreria seis anos antes de a Lei 

Áurea ser promulgada. Dez por cento da população paulistana, de acordo com estimativas da 

época, compareceu ao seu enterro - São Paulo contava então com 40 mil habitantes. A multidão 

começou a chegar ao Cemitério da Consolação, onde ocorreu o sepultamento, ao meio-dia - o 

enterro estava marcado para às 16h. Não houve transporte oficial para o cortejo fúnebre. Do bairro 

do Brás, onde ele morava, o caixão foi passando de mão em mão até chegar à sepultura, num gesto 

coletivo. 

 

Por esses motivos, defendo que o Conselho Federal da OAB institua o “Prêmio LUIZ 

GAMA” com a finalidade de homenagear e reconhecer 02 (duas) personalidades – um homem 

e uma mulher, preferencialmente, um advogado e uma advogada - e 01 (uma) instituição ou 

entidade que se destacam em suas atuações e atividades na defesa e na promoção da igualdade, 

da justiça social e da dignidade da pessoa humana e no combate ao racismo e às 

desigualdades raciais, sociais e regionais.  

 
5 https://www.oab.org.br/noticia/56070/luiz-gama-e-declarado-patrono-da-abolicao-da-escravidao-do-brasil, acesso em 
02/08/2020. 

https://www.oab.org.br/noticia/56070/luiz-gama-e-declarado-patrono-da-abolicao-da-escravidao-do-brasil
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Ao mesmo tempo, a instituição do “Prêmio Luiz Gama” será uma medida concreta 

de permanente reconhecimento da grandeza e da importância do advogado Luiz Gama para a 

advocacia brasileira e para história do Brasil. 

A instituição, a concessão e a entrega do “Prêmio Luiz Gama” observará as normas 

estabelecidas na proposta de resolução abaixo transcrita: 

RESOLUÇÃO Nº      /2020 

 

Institui o “Prêmio Luiz Gama” do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, V, da Lei n. 

8.906/94, 

RESOLVE 

Art. 1º. Fica instituído, como autorizado pelo Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, em 

sessão ordinária/extraordinária realizada no dia (data) do ano em curso, o “Prêmio  Luiz Gama”, a 

ser concedido à 02 (duas) personalidades – um homem e uma mulher, preferencialmente, um 

advogado e uma advogada - e 01 (uma) instituição ou entidade que se destacam em suas atuações e 

atividades na defesa e na promoção da igualdade, da justiça social e da dignidade da pessoa 

humana e no combate ao racismo e às desigualdades raciais, sociais e regionais. 

Art. 2º. O Prêmio será concedido à duas personalidades - preferencialmente, um advogado e uma 

advogada - e à uma instituição ou entidade uma vez a cada gestão e sua entrega será feita na 

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, podendo, em excepcional situação, ocorrer em 

outro local. 

Parágrafo único. No caso dos agraciado ou seus representantes residirem em local diferente 

daquele da entrega do Prêmio, correrão por conta do Conselho Federal as despesas com 

deslocamento e hospedagem. 

Art. 3º. Os agraciados serão escolhidos pela Diretoria do Conselho Federal. 

Art. 4º. Constitui-se o Prêmio de diploma e insígnia cujos modelos serão definidos pela 

Presidência do Conselho Federal. 
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Parágrafo único. O Conselho Federal incluirá, no seu orçamento anual, dotação para o 

atendimento das respectivas despesas. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

DIANTE DO EXPOSTO requer: 

a) seja recebida a presente Proposição e determinada (1) a imediata autuação no Conselho 

Pleno, (2) a distribuição automática para um(a) Conselheiro(a) relator(a), mediante sorteio eletrônico, 

(3) a inclusão na pauta da sessão ordinária ou extraordinária seguinte (art. 71 do Regulamento Geral do 

Estatuto da Advocacia e da OAB); e 

b) seja aprovada, em prazo razoável, o inteiro teor da presente Proposição a fim de que os 

primeiros homenageados recebam o “Prêmio Luiz Gama” do Conselho Federal da OAB na próxima 

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, prevista para abril de 2021. 

 

Acredita no deferimento! 

Fortaleza/CE para Brasília/DF, 03 de agosto de 2020. 

 

 

André Luiz de Souza Costa 
Conselheiro Federal da OAB (CE) 


