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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: 2h 04min 

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

 
Entrevista: 8 de dezembro 2011 
 
1º Bloco: O aprendizado aprofundado com o Dr. Sinésio Passos, na cidade de 
Cruzeiro; a estreia no júri, aos 24 anos;   
 
2º Bloco: A decisão de abrir um escritório de advocacia na cidade de São Paulo; a 
conciliação do trabalho como consultor das Centrais Elétricas de São Paulo (Cesp) e 
as participações em júris; o diferencial positivo da atuação em júris gratuitos.      
 
3º Bloco: A carreira na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); o discurso no 
comício das “Diretas Já” na Praça da Sé, em 1984; a participação no Tribunal de 
Tiradentes, em 1983.     
 
4º Bloco: A convocação da Assembléia Constituinte, feita em 1985 pelo então 
presidente Tancredo Neves; a participação nas discussões sobre a Constituinte durante 
seu segundo mandato como presidente da OAB; a proposta derrotada da elaboração 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); a promulgação da Constituição de 1988.   
 
5º Bloco: A proposta da OAB para a criação de um órgão de controle externo do 
Poder Judiciário; o movimento de modernização do Poder Judiciário; a iniciativa do 
prêmio Innovare; a questão da digitalização dos processos judiciários.     
 
6º Bloco: A importância da Constituição de 1988; a ausência de uma corte 
constitucional no momento da redemocratização brasileira; a mudança de paradigma 
da OAB em relação ao envolvimento político.  
 
7º Bloco: As divergências políticas que surgiram a partir de 1989; o apoio à 
candidatura de Luis Inácio Lula da Silva, o Lula; a cisão entre os governos do Partido 
da Social Democracia Brasileira (PSDB) e do Partido dos Trabalhadores (PT).     
 
8º Bloco: A conciliação da carreira de advogado criminal com a OAB; dificuldades 
enfrentadas pelos advogados de presos políticos, na época da ditadura militar; a breve 
passagem pela política, no início da década de 1960.  
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9º Bloco: A crise das instituições brasileiras e o seu impacto no âmbito legal; a 
possibilidade da implementação de penas alternativas à prisão; o aumento das 
atribuições das Forças Armadas no combate à criminalidade.     
	  
10º Bloco: A separação da identidade enquanto advogado das preferências 
partidárias; a constituição do governo paralelo do PT na década de 1990; a separação 
definitiva  entre o PT e o PSDB após a eleição de 1994; o balanço positivo dos dois 
mandatos do governo Lula.  
	  
11º Bloco: O convite para ser ministro, em 2002; reformas na polícia federal.     
 
12º Bloco: O empenho na realização da reforma do Poder Judiciário; o 
estabelecimento da rede de presídios federais; o bom ambiente de trabalho; projetos 
que não conseguiu implementar durante seu mandato.    
  
13º Bloco: O legado profissional; características essenciais para um bom jurista.   
 
	  
	  


