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REFERENTE AO OFÍCIO Nº 001/2021 – COMISSÃO ESPECIAL DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. 

TEMA: solicita que seja dado ao rábula Cosme de Farias, o 

título de advogado. 

RELATÓRIO 

Trata-se de oficio subscrito pela combativa 

presidenta da Comissão Especial de Promoção da Igualdade 

Racial desta seccional, doutora Dandara Amazzi Lucas Pinho, 

solicitando por parte da Ordem dos Advogados do Brasil a 

concessão do título póstumo de advogado ao senhor Cosme de 

Farias (in memoriam).  

Aduz o requerimento que na historiografia brasileira 

não é comum encontrar registros de personalidades, nas 

palavras dela, “atuaram em prol da parcela mais desfavorecida 

da população, em termos socioeconômicos e raciais”. 

Faz, neste sentido, remição ao nome de Luiz Gama, 

advogado negro protagonista do movimento abolicionista, e 

acredita que “as vozes e vidas de luta” não possuem destaque 

relevante nos registros oficiais uma vez que “não era (nem 

é) de interesse das camadas abastadas a denúncia contra suas 

próprias opressões de raça/classe/gênero”. 

Destaca como parte desse grupo de esquecidos a vida 

e obra de Cosme de Farias (1875 – 1972), tecendo a partir de 

então biografia sumária – o que é próprio para um ofício. 

Em breve resumo, destaca que o candidato à outorga 

fora “chamado de Advogado dos Pobres” e “considerado o último 

grande rábula do país”. Diz ainda que “tornou-se rábula pela 
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via autodidata, pois, por meio oficial, só chegou a concluir 

o curso primário”. 

Aduz ainda entre seus feitos históricos que o 

candidato ao título fora responsável por “libertar por meio 

de habeas corpus judicial a cangaceira Dadá, viúva do 

cangaceiro Corisco, isso já sendo patenteado Major pela 

Guarda Nacional (força paramilitar organizada no Brasil de 

1831 à 1922, durante o período imperial que precedeu a 

República)”. 

Há ainda registro de atividade do candidato que 

demonstra engajamento social, com fundação da Liga Baiana 

contra o Analfabetismo, e posicionamento político contra o 

golpe militar de 1º de abril de 1964. 

Por fim, no que cabe relatar, diz o mesmo morre em 

14 de março de 1972, aos 97 anos. 

VOTO 

I – A IMPORTÂNCIA DO PRESENTE REQUERIMENTO.  

Primeiro, peço venia para iniciar com uma 

constatação de ordem metodológica e circunstancial. 

O relator – com reconhecida frustração – não possui 

formação em História e desconhece o rigor metodológico da 

produção do conhecimento neste importante ramo do saber, 

podendo, ao longo de seu voto, incorrer em alguma 

incompreensão terminológica ou defeito de método que desde 

já pede as devidas desculpas ao expert.  

Por outro lado, as circunstâncias de uma pandemia 

causada pelo vírus Sars-CoV-2, causadora da pandemia por 
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COVID-19, e o necessário isolamento e distanciamento físico 

impediram o mesmo de buscar fontes primárias e referências 

históricas que pudessem robustecer o voto ora apresentado.  

Contudo, tal reconhecimento e circunstância não 

impedem de desenvolver uma consulta à literatura existe em 

formato digital e disponível na rede mundial de computadores.  

Fato que não se encontra um volume expressivos de 

escritos sobre a vida e obra de Cosme de Farias, contudo, 

ainda que poucos, os artigos e estudos encontrados serão não 

só citados como anexados ao presente voto para permitir a 

conferência de dados e informações aqui trazidas, bem como 

permitir a coexistência de múltiplos olhares sobre o tema em 

questão. 

O requerimento possui relevância por compreender a 

necessidade de resgate de memória da recente história baiana 

de diversas instituições da sociedade civil, lutas sociais 

e políticas existentes na sociedade brasileira e no nosso 

estado, que se entrelaçam, se definem e se misturam com a 

passagem encarnada do candidato ao título.  

O resgate da memória e suas possíveis 

(re)interpretações ao longo do tempo (e ainda do espaço) é 

o que permite também a significação e ressignificação do que 

fomos, do que somos e do que podemos ser. Em um processo 

dialético, a memória histórica permite conhecer de fatos do 

passado, remoto ou recente, e partir das experiências 

compartilhadas em cada tempo histórico e na teia das relações 

sociais existentes e vivenciadas no presente, interpretá-los 

criticamente. 
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Me arrisco, desde já, a dizer que esta é a função do 

reconhecimento de um “título póstumo de advogado ou 

advogada”, tal qual se reconheceu ao saudoso e combativo 

Luiz Gama e que agora analisaremos em relação a Cosme de 

Farias.  

O reconhecimento do título de advogado à Luiz Gama 

serviu não só para fazer a necessária justiça individual, 

mas, como maior para justificar e reconhecer o título.  

II – VIDA E OBRA. 

Ditas essas palavras iniciais, importante pontuar os 

aspectos do itinerário vivo de Cosme de Farias por nosso 

mundo. 

Para o presente percurso, pelas frustrações 

circunstanciais, dois estudos foram consultados, não havendo 

entre eles divergências entre os fatos históricos aqui 

reportados.  

O primeiro é um artigo científico produzido por 

Josivaldo Pires de Oliveira (Bel), Professor do Departamento 

de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), à época doutorando em Estudos Étnicos e Africanos na 

Universidade Federal da Bahia. O artigo intitulado “Cosme de 

Farias e os Capoeiras na Bahia: Um Capítulo de História e 

Cultura afro-brasileira” fora publicado na quarta edição da 

Revista de História da África e de Estudos da Diáspora 

Africana (Sankofa), em dezembro de 2009.  

O segundo, com o título “Cosme de Farias: O Rábula 

que era Tutor: Um Estudo sobre Pós-Abolição, Menoridade e 

Pobreza (Salvador, 1890 -1950)”, foi publicado no mesmo ano 



 

BAHIA 

do estudo anterior e fora produzido pela acadêmica do curso 

de Licenciatura em História na Universidade Estadual de Feira 

de Santana, Isis Góis da Silva. 

Desde logo, chama atenção que as obras citadas 

trabalham com fontes primárias diversas e texto literários 

distintos, possuindo assim farta referências à fatos 

documentados sobre Cosme de Farias, havendo ainda 

credibilidade científica sobre elas. 

Cosme de Farias nasceu em 02 de abril de 1875, em São 

Tomé de Paripe, periferia de Salvador. 

Todo o estudo desenvolvido aponta que o filho de 

Paulino Manuel e Júlia Cândida de Farias cursou tão somente 

o ensino primário. Todas as fontes, porém, apontam também 

que o mesmo possuía múltiplas atividades, sendo, ao longo da 

vida, rábula, major, jornalista, vereador, deputado estadual 

e ativista social. 

Não caberia ao curto estudo examinar todos os aspectos 

da vida de Cosme de Farias, razão pela qual o voto presente 

ficará reprimido ao levantamento biográfico das atividades 

de rábula e ativista social, este último se entrelaçar com 

a láurea em discussão, o que será explicado em tempo 

oportuno. 

Chama atenção passagem no artigo do historiador Bel, 

onde anuncia o nascimento do rábula Cosme de Farias: 

Em uma das várias seções do Tribunal do Grande 

Júri na Cidade do Salvador no ano de 1895, um 

juiz de nome Vicente Tourinho perguntou à 

platéia quem poderia defender um negro 
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acusado de ter roubado a importância de 500 

réis e que fora abandonado pelo seu advogado 

à beira do Júri. Quando “um rapazola mulato, 

traços grosseiros e cara de menino” se 

pronunciou aceitando o desafio, sem ao menos 

conhecer as peças do processo e o acusado. 

Depois de uma rápida leitura nos autos, o réu 

Abel Nascimento foi absolvido. O argumento da 

defesa foi nada mais que: “a falta de 

oportunidade na vida o conduzira ao crime”1. 

Diz ainda o historiador que Cosme de Farias “atuou 

durante sua trajetória de vida em mais de 30 mil processos 

judiciais, foi ‘apontado como o campeão de habeas-corpus da 

Bahia, quiçá do país’”. 

O título de “campeão de habeas-corpus da Bahia, quiçá 

do país”, grafado no artigo com aspas, tem referência em 

artigo produzido por Mônica Celestino, igualmente 

historiadora, no artigo “Cosme de Farias: advogado dos 

pobres”, este por sua vez encartado no livro “Memórias da 

Bahia”, produto da Empresa Baiana de Jornalismo S. A., 2002. 

Fato também relatado em artigo de Mônica Celestino e 

transcrita no artigo acadêmico já citado, a clientela de 

Cosme de Farias compreendia “prostitutas, bicheiros, 

homicidas, homens e mulheres caluniados, pobres que mofariam 

na cadeia sem dar a sua versão dos fatos”. 

                                                           
1 Referência na obra: CELESTINO, Mônica. “Cosme de Farias: advogado dos pobres”. In: Memórias da 
Bahia. Salvador: Empresa Baiana de Jornalismo S. A., 2002, v. 1, p. 10. Alem dessa referência outras 
informações sobre a vida de Cosme de Farias pode ser encontrada em CELESTINO, Mônica. Réus, 
analfabetos, trabalhadores e um Major – a inserção política e social do parlamentar Cosme de Farias em 
Salvador. Salvador: UFBA, 2005. Dissertação de Mestrado. 
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O professor Bel não encerra por aí, rememorando ao 

longo do artigo documentos (fontes primárias da História), 

que demonstravam a participação ativa de Cosme de Farias 

como provisionado em diversos processos envolvendo 

capoeiristas, chegando inclusive a ser expressamente citado 

pelo Mestre Pastinha no seu livro, “Capoeira de Angola”. 

Também chama atenção no artigo característica da 

atuação de Cosme de Farias nos pisos dos fóruns e sodalícios: 

Uma das peculiaridades do Major Cosme de 

Farias era o “componente emocional”, 

“preferia o abalo psicológico dos acusadores 

do réu, dos jurados e da audiência, ao aparato 

jurídico, da lógica forense e dos preceitos 

legais”.17 Um outro elemento muito recorrente 

em suas elaborações era a negação da razão do 

indivíduo no momento em que cometeu o crime. 

As palavras não desqualificam e muito menos afastam 

a atuação do outorgando da experiência de nossas lidas 

forenses, posto que é comum, no exercício da advocacia de 

júri pelos mais experientes profissionais que temos 

consideração e reconhecimento, o uso dos mesmos artifícios 

legítimos para perseguir a absolvição daqueles que confiam 

ao seu patrocínio a liberdade.  

Assim, o citado artigo ainda percorre em narrativa 

robusta e documentada a atuação de Cosme de Farias em 

diversos processos criminais envolvendo capoeiristas 

baianos, transcrevendo atuações das mais diversas, tanto em 

habeas corpus como no Tribunal do Júri. 
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As referências iniciais aos capoeiristas guarda uma 

significação oportuna para a memória da Bahia, em especial 

de Salvador e Recôncavo, uma vez que a prática fora 

criminalizada pela República pós-abolição, constituindo, 

junto a perseguição à terreiros e espaços santificados por 

religiões de matriz africanas, um instrumento de controle 

social e repressão da emergente classe de negros livres.  

Dessa forma, a história de Cosme de Farias se confunde 

com a resistência de um determinado grupo social, bem situado 

também no tempo e espaço: o povo preto, especialmente 

soteropolitano, era a clientela do outorgando. 

Mas, se até o presente momento as referências e 

documentos direcionam o nosso rábula para a capoeira, isso 

é fruto do interesse imediatos da pesquisa do historiador 

até então trabalhado.  

A bem da verdade, Cosme de Farias se dedicou, como 

rábula à defesa do povo pobre baiano da capital, sendo assim 

o patrono e defensor de todo tipo de desvalido, desamparado, 

hipossuficiente, sub-cidadão, subalterno, outsider ou 

qualquer outra terminologia que se queria usar existente no 

Direito ou ainda emprestada das Ciências Sociais.  

No trabalho desenvolvido por Isis Góis da Silva, 

fartamente referência em fontes primárias (processos e 

jornais), a atuação de Cosme de Farias se apresenta com 

maiores lupas. 

Apesar das aproximações entre Luiz Gama e Cosme de 

Farias - talvez por conta da origem em terras baianas - a 

história destaca um paralelismo forte entre a atuação do 

outorgando e outro rábula, Evaristo de Moraes.  
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A proximidade entre os dois se deve por uma questão 

de tempo histórico: havendo, por seu tempo, Luiz Gama lutado 

contra a abolição da escravidão e defendido negros 

escravizados e alforriados, Evaristo de Moraes começa a atuar 

em 1895 e, portanto, depois da abolição da escravatura e, 

ainda que não tenha sido contemporâneo de Cosme de Farias, 

vê-se como ponto em comum em ambos “a defesa de elementos 

populares e subalternizados, bem como o recorde na impetração 

de Hábeas Corpus e a defesa de prostitutas e maridos traídos, 

e vários casos de repercussão”2. 

Da mesma autora, há outro destaque para atuação de 

Cosme de Farias, desta feita paralelizando com posturas de 

Evaristo de Moraes e Luiz Gama: 

Outro fato a se notar era o apego excessivo à 

legalidade, facilmente identificável na 

postura dos três. Apesar do trabalho junto às 

camadas mais populares da sociedade 

soteropolitana, Cosme de Farias por muitas 

vezes foi a figura de negociação e de possível 

diluição dos conflitos entre trabalhadores e 

as classes dominantes nos principais 

conflitos que marcaram a capital baiana no 

início da República3. 

A obra relata o patrocínio do outorgando em crimes de 

sedução e defloramento, na defesa das vítimas.  

                                                           
2 SILVA, Isis Góis da. Cosme de Farias: O Rábula que era Tutor, mimeo, pág. 30.  
3 Idem. 
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Contudo, um traço marcante do trabalho acadêmico de 

Isis Góis da Silva, presente e diversas outras obras, é o 

engajamento de Cosme de Farias na campanha de alfabetização. 

Diz a historiadora: 

“uma preocupação com o que iria acontecer com 

os indivíduos até então escravizados no Pós-

Abolição, principalmente referente a como o 

mercado de trabalho ia absorvê-los”. 

E continua: 

No caso de Cosme, apesar de não ter atuado na 

causa abolicionista, muitos dos seus clientes 

e/ou o público-alvo dos seus projetos 

descendiam ou vivenciaram a experiência do 

cativeiro. Esta preocupação, mesmo que em 

Cosme de Farias tenha sido de outra natureza, 

os levou a defender bandeiras com a 

alfabetização e a melhoria das condições de 

trabalho. 

Envolto nessa causa, criou em 1915 a Liga Bahiana 

Contra o Analfabetismo, sendo relevante a citação de 

existente no trabalho acadêmico da historiadora Mônica 

Celestino: 

As ações sociais de Cosme de Farias 

provavelmente começaram com as campanhas ―dos 

loucos e, depois, ― do ABC pela erradicação 

da ignorância, em 1892. Entretanto, a 

campanha pela alfabetização de crianças, 

jovens e adultos foi institucionalizada a 
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partir da criação da Liga Baiana contra o 

Analfabetismo (LBA), em 12 de outubro de 1915. 

O trabalho do rábula neste ramo começou 

décadas antes da obrigatoriedade do ensino 

primário (hoje). (Ensino Fundamenta) para 

crianças com idade acima dos sete anos, que 

foi determinada pela União em 1963. Pela sua 

manutenção por quase seis décadas e pela 

intensidade da dedicação do Major a ela, 

inclusive com doação de seus subsídios, 

percebe-se que a Liga foi a organização social 

mais representativa e a educação, a bandeira 

mais relevante da sua trajetória. Com apenas 

o curso primário concluído, Cosme apostava na 

educação como uma espécie de redenção e 

possibilidade de ascensão social do pobre.  

Em brevíssimo resumo, essas são as notas da memória 

para esse voto.  

III – OUTORGA PÓSTUMA DE TÍTULO DE ADVOGADO. 

O presente trabalho é facilitado pela outorga feita 

pela seccional paulista, em conjunto com o CFOAB, à Luiz 

Gonzaga Pinto da Gama do “título póstumo de profissional da 

advocacia”4. 

Apesar de buscas pelo processo administrativo interno 

no Conselho Federal, já demonstrando uma falha na memória e 

                                                           
4 Conferir em https://www.oabsp.org.br/noticias/2015/12/oab-confere-titulo-de-advogado-a-luiz-
gama.10536 
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documentação, aparentemente não se encontrou ou talvez 

sequer haja processo para tal feito.  

Também não há provimento do Conselho Federal existe 

nos bancos de dados pesquisáveis pela rede mundial de 

computador.  

Tais aspectos não me impedem de oferecer os contornos 

lógicos para concessão da outorga.  

Primeiro, por óbvio, reconhecer a legitimidade da 

seccional em inscrever a outorgar tais títulos, posto que 

cabem a estas a inscrição dos bacharéis em seu quadro. Tal 

critério também se define por uma questão de proximidade da 

seccionais com a história dessas personalidades, muitas 

vezes escondidos, por vezes até mesmo desconhecidos da 

História oficial, aqui considerada aquela estudada nos 

centros acadêmicos do eixo sul/sudeste. 

Há diversos Cosme de Farias, Luiz Gama e Evaristo de 

Moraes registrados na História ou ainda presentes na memória 

coletiva nas diversas unidades da federação e cada, a seu 

tempo, modo e cultura, caberá fazer o reencontro com esse 

passado.  

Definida essa premissa, cabe estabelecer os critérios 

para concessão do título o que, neste passo, faço por 

critérios que devem ser reconhecidos e referendados para 

este caso.  

Afastamos então dos critérios formais porque estes 

(aprovação em exame de ordem, titulação em direito etc), 

posto que estes, mais uma vez por razão óbvia, descabem na 

láurea aqui em debate.  



 

BAHIA 

E nos parece óbvio que, apesar de situada em tempo 

histórico diferente do trabalho deste postulante e outros 

mais que sejam sugeridos, o inciso I do artigo 44 da EAOAB 

nos parece um ponto de partida confortável.  

Assim, “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” são valores que norteiam a 

atividade da Ordem dos Advogados do Brasil para além de nossa 

necessária atuação corporativa, dialogando em estreita 

sintonia com os aspectos extramuros da casa. 

Por outro lado, no eterno tirocínio de nossa profissão 

que está perto de chega à duas décadas, conceituei que a 

advocacia é a profissão da defesa, da liberdade e da 

democracia5. 

A defesa, percebida no sentido ato, é o ato de 

defender interesses de terceiros que estão com seu direitos 

violados, seja perante o Estado, seja perante particulares. 

A liberdade, igualmente, percebida tanto na 

autodeterminação de um indivíduo perante a sociedade, mas 

também como a responsabilidade perante seus atos e gestos. 

Estico ainda mais para lembra a sentido semântico da língua 

portuguesa que transforma a liberdade em sinônimo de ousadia.  

Por fim, a democracia, aqui compreendido não só como 

o governo dos iguais, mas principalmente como processo 

                                                           
5 Peço perdão se estou a plagiar alguém. Se faço, arguo em favor que não existe animus criminoso no 
ato.  
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histórico-cultural capaz de realizar a liberdade e promover 

a emancipação do ser humano de toda forma de opressão.  

Ao meu sentir, em grau maior ou menor, esse é 

reconhecido trabalho da advocacia.  

CONCLUSÃO 

Dadas as premissas acima, tenho que os atos e feitos 

de Cosme de Farias traduzem a defesa de pessoas negras e 

pobres, subalternizados e marginalizados, em uma sociedade 

pós-abolicionista, excludente, racista, classista, onde 

conviver no mesmo espaço urbano era um ato de ousadia. Em 

suas defesas, contribuiu para uma sociedade de iguais, de 

pessoas livres e emancipadas, razão pela qual não resta outra 

solução a não ser reconhecer ADVOGADO o senhor COSME DE 

FARIAS, devendo a seccional baiana proceder o devida 

inscrição póstuma. 

Em razão do deferimento, voto ainda estabelecer que 

os documentos oficiais da Ordem dos Advogados do Brasil, 

seccional Bahia, sempre que utilizar alguma titulação junto 

ao seu prenome e sobrenome, sempre usará o título ora 

reconhecido, “advogado”, ou “advogado dos pobres”, como já 

era socialmente reconhecido, não mais podendo usar como 

título do agora outorgado os termos “rábula” ou 

“provisionado”, podendo haver, no entanto, em reconhecimento 

à memória, menções de que o mesmo atuou nessa qualidade ou 

ainda a utilização de outros títulos como “vereador”, 

“deputado”, “jornalista” e outros.  

Por fim, como recomendação para as futuras gestões da 

OAB/BA, encaminho: 
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1) Buscar um arranjo institucional com a Assembleia 

Legislativa, ABI, Tribunal de Justiça, Defensoria 

Pública e outros órgãos afins para instalação e 

conservação da memória de Cosme de Farias; 

2) Buscar um arranjo institucional para buscar uma data 

comemorativa em homenagem à advocacia dativa no estado 

da Bahia, sugerindo a data de seu nascimento, 02 de 

abril, para tal homenagem; 

3) Estudar no orçamento da casa a confecção do seu busto 

com a merecida cerimônia de descerramento, para ser 

colocado em local apropriado. 

É como voto, pela defesa, pela liberdade e pela 

democracia.  

Salvador, Sala de Sessões da OAB/BA, 20 de agosto de 

2021.  

 

Luis Vinicius de Aragão Costa 

Conselheiro Seccional OAB/BA 


