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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: Márcio Thomaz Bastos 

Local da entrevista: São Paulo, SP 

Entrevistadores: Ângela Moreira e Renato Vilela   

Câmera: Eduardo Ferraz e Thiago Belotto (Samambaia Filmes) 

Duração: 56min 

Nome do projeto: História Oral do Campo Jurídico em São Paulo 

 
Entrevista: 9 de novembro 2011 
 
1º Bloco: A infância no interior paulista e a decisão do pai de levá-lo para estudar na 
capital; o ensino secundário; o retorno à cidade de Cruzeiro e o trabalho com o Dr. 
Sinésio Passos; a advocacia na região do Vale do Paraíba; episódio durante a infância 
que despertou seu interesse pelo Direito.     
 
2º Bloco: A vinda para a cidade de São Paulo para exercer a advocacia; a condição de 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) durante o movimento das 
“Diretas Já”; o acompanhamento das discussões em torno da Constituinte de 1988.    
 
3º Bloco: A rejeição inicial ao modelo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
proposto em 1987; a posição contrária dos magistrados ao CNJ; a criação da 
Secretaria de Reforma do Judiciário, quando era ministro da Justiça no governo de 
Luis Inácio Lula da Silva, o Lula; o empreendimento pela modernização do Poder 
Judiciário; o Instituto Innovare.  
 
4º Bloco: A opção por ingressar no curso de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP); grandes professores da universidade; a relação de hierarquização entre 
professores e alunos; o impacto do ambiente político da década de 1950 na vida 
acadêmica; colegas de classe.       
 
5º Bloco: O trabalho como solicitador acadêmico; o apreço pelo trabalho de júri; a 
entrada na OAB diretamente após a formatura; a participação no exame de admissão 
da OAB; o grande aumento no número de advogados atualmente.    
 
6º Bloco: O vocabulário jurídico; a importância da simplificação da linguagem do 
Direito; a figura de Rui Barbosa de Oliveira, um dos grandes juristas brasileiros.   
 
	  
	  
	  


