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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL. 
 

 

 

 

 

INSTITUIÇÃO DO PRÊMIO ESPERANÇA GARCIA 
DO CONSELHO FEDERAL DA OAB 
 

 

 

 

ANDREYA LORENA SANTOS MACEDO1 
 GEÓRGIA FERREIRA MARTINS NUNES2e  

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA3,  
Conselheiras Federais da OAB pela Bancada do Piauí e Conselheiro Federal da OAB pela Bancada 

do Ceará, respectivamente, vem, com apoio nos arts. 44, I4, 54, IV, do Estatuto da Advocacia e da 

OAB (Lei nº 8.904, 04/07/1996), REQUERER a instituição do “Prêmio ESPERANÇA GARCIA” do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a ser concedido à 01 (uma) mulher, 
preferencialmente uma advogada, e à 01 (uma) instituição ou entidade, juntamente com o “Prêmio 
LUIZ GAMA”, o qual será concedido a 01 (um) homem, preferencialmente um advogado, e à 01 
(uma) instituição ou entidade, pelo reconhecimento 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 Conselheira Federal da OAB (2019/2022), onde atua na Segunda Câmara, no Órgão Especial e integra a Comissão Nacional de Direito à 
Saúde e a Comissão Especial de Advocacia Municipalista. 
2 Conselheira Federal da OAB (2019/2022), onde atua na Terceira Câmara e como vice-presidente da Comissão Nacional de Legislação e 
vice-presidente da Comissão Especial de Advocacia Municipalista. 
3 Conselheiro Federal da OAB (2019/2022), onde atua na Primeira Câmara e no Órgão Especial e preside a Comissão Especial de 
Advocacia Municipalista. 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. 
4 “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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Inicialmente, vale esclarecer que, como o Prêmio “LUIZ GAMA” já foi aprovado pelo 

Plenário do CFOAB em sessão do dia 17 de agosto deste ano, a presente proposta é de que ele seja 

concedido conjuntamente com o Prêmio “ESPERANÇA GARCIA”, agora proposto, o qual 

homenageará uma personalidade feminina e uma entidade ou instituição. Essa alteração ensejará a 

entrega de dois prêmios “LUIZ GAMA” e dois prêmios “ESPERANÇA GARCIA” numa mesma 

ocasião, conforme exposto adiante. 

Como acreditamos seja do conhecimento de Vossa Excelência e dos(as) eminentes 

colegas do Conselho Federal da OAB (gestão 2019/2022), Esperança Garcia5 foi um escrava negra 

que viveu na capitania de São José do Piauí na segunda metade do Século XVIII e recentemente foi 
reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí como a primeira 
advogada, em razão de uma petição endereçada ao Governador da época, denunciando maus-

tratos a si, a suas companheiras e a seus filhos, bem como a separação do marido e o impedimento 

de batizar os filhos. A carta, redigida no dia 6 de setembro de 1770, revela aquilo que talvez fosse 

um grande segredo: 

“Eu sou escrava de Vossa Senhoria da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, 

casada. Desde que o capitão foi lá administrar que me tirou da fazenda de algodões, 

onde vivia com meu marido, para ser cozinheira da sua casa, ainda nela passo muito 

mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu sendo uma 

criança que lhe fez extrair sangue pela boca, em mim não posso explicar que sou um 

colchão de pancadas, tanto que cai uma vez do sobrado abaixo peiada; por misericórdia 

de Deus escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar há três 

anos. E uma criança minha e duas mais por batizar. Peço a Vossa Senhoria pelo amor de 

Deus ponha aos olhos em mim ordinando digo mandar ao procurador que mande para a 

fazenda aonde me tirou para eu viver com meu marido e batizar minha filha. (MOTT, 

2010).” 

Nesta visível petição de habeas corpus, redigida por uma mulher negra, é possível 

distinguir Esperança Graça por dois aspectos: a resistência, através da luta pelo direito, e a atuação 

como membro da comunidade política que a escravizava.   

                                                           
5 Informações extraídas do Dossiê Esperança Garcia: símbolo de resistência na luta pelo direito, organizado pela Prof. 
Maria Sueli de Sousa, publicado pela Editora da Universidade Federal do Piauí, em 2017. 
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Esperança Garcia tinha consciência de que as ações truculentas do administrador da 

fazenda não tinha respaldo nem mesmo na própria instituição escravocrata, ainda assim suas 

reclamações só teriam eficácia caso outros sujeitos, escravizados e livres, aderissem à sua causa e 

compartilhassem do mesmo sentimento de insatisfação em relação ao cativeiro, aos maus-tratos e à 

maneira truculenta como Antônio Vieira do Couto acolhia suas solicitações em querer viver com sua 

família na antiga fazenda. 

Ao conseguir um provável apoio, Esperança Garcia utilizou a escrita como ferramenta 

para criticar as posturas dos inspetores das fazendas nacionais, sugerindo que os mesmos agissem 

de acordo com as regras jurídicas e religiosas dos colonizadores, que concediam aos súditos 

prerrogativas simples, como as de conservarem cristãos, constituírem família e batizarem seus filhos 

nos preceitos do catolicismo.  

É nesse momento que Esperança Garcia deixou entrever suas qualidades de intérprete 

da escravidão e do direito português. Para ela, mesmo na condição de escravizada, a aceitação do 

cristianismo e reconhecimento da autoridade portuguesa permitiram uma série de vantagens, entre 

elas recorrer ao direito português nos casos de excessos dos senhores e, no caso da conversão ao 

cristianismo, a prerrogativa de construir laços matrimoniais e de batismo mesmo que em meio a 

escravidão. 

A postura e atitude de Esperança Garcia, usando a habilidade de seu letramento como 

potencial reivindicatório, deixa evidente sua astúcia e sua resistência ao analisar as possibilidades de 

expor no papel suas necessidades, relacionando-as com um contexto mais amplo, sobretudo, o 

jurídico-administrativo e o religioso. 

O fato é que a “Carta”, desde a sua divulgação pelo antropólogo e historiador Luiz Mott, 

quando fora encontrada no arquivo Português do ano de 1979, foi reconhecida e elencada como 
símbolo de resistência negra e utilizada para a construção de uma identidade negra, 

especialmente uma identidade das mulheres negras piauienses, com a ênfase principalmente na 

questão da resistência. Ou seja, Esperança Garcia- além de se fazer presente em diversos 

trabalhos historiográficos que tratam da escravidão no Piauí- foi transformada em símbolo de 

resistência, em heroína negra do Piauí. 
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O próprio antropólogo e historiador LUIZ MOTT, destaca em um de seus discursos a 

importância da fonte para a história do Piauí, a bravura da mulher escrava em narrar no mundo do 

papel denúncias de violência no cativeiro: 

“Outra importante descoberta arquívistica foi um pequeno documento escrito a mão toda 

cheia de garranchos com muitos erros ortográficos: trata-se de uma petição escrita em 

1970, por uma escrava do Piauí, Esperança Garcia. Trata-se do documento mais antigo 

de reivindicações de uma escrava a uma autoridade. Documento insólito! Primeiro por vir 

assinado por uma mulher, já que mulher escrever antigamente era uma raridade. [...] 

Segundo, por se tratar de uma petição escrita por uma mulher negra.” 

Em abril de 1994, no Piauí, houve a criação do coletivo de mulheres negras Esperança 
Garcia, uma entidade civil organizada, composto apenas de mulheres negras, que tem como papel 

fundamental a luta por projetos sociais e políticos, visando a elevação da autoestima da mulher 

negra no estado, ao passo que objetivava o desenvolvimento de atividades comunitárias. 

Ademais, em Nazaré do Piauí, cidade onde Esperança Garcia viveu grande parte de sua 

história, foi fundada uma maternidade em seu nome, como forma de homenageá-la. 

Outro fato marcante foi a elevação de um monumento em homenagem a Esperança 
Garcia no Centro Artesanal de Teresina-PI, local justificado por ser um ponto turístico da cidade, ao 

lado de personalidades que foram elencadas como importantes para a história do Estado, como é o 

caso do poeta Torquato Neto. Seu monumento, é uma tentativa de representação, de dar um rosto a 

uma mulher que se tornou símbolo do ativismo negro dentro da história do Piauí, já que não se tem 

registros visuais de sua fisionomia. 

Não restam dúvidas de que a Carta de Esperança Garcia se trata de um ato de 

resistência, mas um tipo específico de resistência: uma atuação como membro da sociedade 

escravocrata, que denuncia e pede proteção do Estado, como um habeas corpus, numa expressão 

de exercício da advocacia em nome próprio e de outras mulheres que também sofriam maus-tratos. 

A carta de Esperança Garcia é um importante instrumento para ressignificar as dores da 

escravidão, com a construção de uma memória coletiva e uma identidade negra, tirando-a do mundo 

da escravidão e reposicionando-a na história como heroína da resistência, que já foi assim 

incorporada pela Lei Estadual nº 5.046, de 7 de janeiro de 1999, de autoria do deputado estadual 
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piauiense Olavo Rabelo de Carvalho Filho, que instituiu o dia 6 de setembro, data em que a carta foi 

escrita, como o dia Estadual da Consciência Negra no Piauí. 

O livro “Dossiê Esperança Garcia”, de onde são extraídas muitas informações constantes 

deste requerimento, foi produzido com o intuito de fundamentar o pedido de reconhecimento 

simbólico de Esperança Garcia como advogada à Ordem dos/as Advogados/as do Brasil, Secção do 

Estado do Piauí. O mesmo foi apresentado no evento da Mulher advogada, realizado no dia 

24/08/2018, onde Esperança Garcia foi oficialmente reconhecida pelo Piauí como Advogada da 

Ordem. 

Além disso, durante o Desfile das Escolas de Samba do Carnaval 2019 do Rio de 

Janeiro, a Mangueira homenageou heróis esquecidos da História oficial do Brasil e incluiu Esperança 

Garcia como destaque na fantasia utilizada pela Rainha de Bateria. 

No mesmo ano de 2019, a Deputada Federal Margarete Coelho (PP-PI) apresentou PL nº 

3.772/2019, para inscrever Esperança Garcia no livro dos Heróis da Pátria, ao lado das Heroínas 

negras Maria Felipa, Dandara dos Palmares e Luiza Mahin, que são ícones da luta pela liberdade e 

abolição da escravatura. O projeto já possui parecer favorável da Comissão de Cultura da Câmara 

dos Deputados6. 

Por esses motivos, defendemos que o Conselho Federal da OAB institua o “Prêmio 
ESPERANÇA GARCIA”, somado ao “Prêmio LUIZ GAMA”, já aprovado pelo Plenário, com a 

finalidade de homenagear e reconhecer, 02 (duas) personalidades – um homem e uma mulher, 

respectivamente, sendo, preferencialmente, um advogado e uma advogada - e 02 (duas) 
instituições ou entidades 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.  

Ao mesmo tempo, a instituição do “Prêmio ESPERANÇA GARCIA” será uma medida 

concreta de reafirmação negra e feminina, na medida em que representa o reconhecimento da sua 

relevância e de seu papel histórico em nosso país. A instituição, a concessão e a entrega do “Prêmio 
ESPERANÇA GARCIA” observarão as normas estabelecidas na proposta de resolução abaixo 

transcrita: 

                                                           
6 Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=719AE2FD791AA6F1E2DEB365C
852F468.proposicoesWebExterno2?codteor=1829341&filename=Tramitacao-PL+3772/2019  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=719AE2FD791AA6F1E2DEB365C852F468.proposicoesWebExterno2?codteor=1829341&filename=Tramitacao-PL+3772/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=719AE2FD791AA6F1E2DEB365C852F468.proposicoesWebExterno2?codteor=1829341&filename=Tramitacao-PL+3772/2019
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RESOLUÇÃO Nº      /2020 

Institui o “Prêmio Esperança Garcia” 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  Esperança Garcia”, a ser concedido uma mulher, preferencialmente, uma 

advogada, e a uma instituição ou entidade, em reconhecimento pela sua atuação 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 juntamente com o Prêmio “Luiz Gama”, 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 da agraciada 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. As agraciadas serão escolhidas pela Diretoria do Conselho Federal. 

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

Presidência do Conselho Federal. 

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 requerem: 

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 
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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(as) primeiros(as) homenageados(as) recebam conjuntamente o “Prêmio Luiz Gama” e o 

“Prêmio Esperança Garcia” do Conselho Federal da OAB na próxima Conferência Nacional da 

Advocacia Brasileira, prevista para abril de 2021; 

c) seja alterada a Resolução que instituiu o “Prêmio Luiz Gama” para adequá-la aos 

preceitos estabelecidos nesta proposição. 

Acredita no deferimento! 

Brasília/DF, 20 de novembro de 2020 – Dia Nacional da Consciência Negra. 

 
 
 
 

Andreya Lorena Santos Macedo 
Conselheira Federal da OAB (PI) 

 
 
 

Geórgia Ferreira Martins Nunes 
Conselheira Federal da OAB (PI) 

 
 
 
 

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


