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RESUMO 

 

“A OAB NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA”: A SECCIONAL POTIGUAR COMO ESPAÇO DE 

REDEMOCRATIZAÇÃO (1979-1988) 

 

O período conhecido como Ditadura Militar (1964-1985) representou um momento 
da História do Brasil marcado pelo controle do Poder do Estado pelas Forças 
Armadas em conjunto, iniciado com o Golpe Civil-Militar de abril de 1964. 
Caracterizou-se enquanto um momento em que as liberdades políticas e de 
expressão foram colocadas em xeque por medidas autoritárias e repressivas 
tomadas pelos governos militares. A seccional potiguar da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/RN), assim como o Conselho Federal da instituição, apoiou o 
estabelecimento do referido golpe, mas a partir dos anos de 1970 empreendeu 
medidas que buscavam corroborar as lutas em torno da redemocratização do país, o 
que contribuiu para a consolidação da sua imagem de defensora da ordem 
democrática. Com o título inspirado no XII Encontro da OAB de outubro de 1988, 
esta pesquisa tem como objetivo analisar a participação da OAB/RN e de seus 
membros no âmbito da redemocratização brasileira. Essa análise compreende um 
período que se inicia no ano de 1979, com a participação da entidade nas 
discussões da Anistia Política, e vai até a promulgação da Constituição de 1988, 
uma vez que a Carta Magna representa o começo de um Estado de Direito pleno. 
Procuramos entender o objeto enquanto espaço de redemocratização, aliando os 
conceitos de História, Memória e Política. Norteamo-nos teoricamente nas análises 
feitas por Jacques Le Goff, Pierre Nora, Maurice Halbwachs, Pierre Bourdieu e 
Hannah Arendt. Reconstruímos o período de redemocratização em terras 
potiguares, dando luz às ações da OAB/RN, sobretudo nos seguintes eventos: 
Anistia Política de 1979, mobilizações em torno da campanha das “Diretas Já!” e 
Constituição de 1988. Fazemos uso de legislação, atas, jornais e entrevistas 
construídas com base na História Oral. 

 

Palavras-chave: OAB/RN. Redemocratização. História.Memória e Política. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

“THE OAB IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF THE BRAZILIAN 
SOCIETY”: A POTIGUAR SECTIONAL A SPACE FOR HOW DEMOCRATIZATION 

(1979-1988) 

 

The period known as the Military Dictatorship (1964-1985) was a period of history 
marked by Brazil's control of state power by the Armed Forces together, this started 
with the Civil-Military Coup of April 1964. Was characterized as a time where political 
freedoms of expression and were placed in check by authoritarian and repressive 
measures taken by the military governments. The sectional potiguar of the Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB / RN), and the Federal Council of the institution, 
supported the establishment of this scam, but from the 1970s undertook measures 
that sought to corroborate the struggles around democracy the country, which has 
consolidated its image as a defender of democratic order. With the title inspired by 
the XII Meeting of OAB in October 1988, the research aims to analyze the 
participation of OAB / RN and its members within the Brazilian democratization. This 
analysis begins in 1979 with the participation of the entity in discussions Amnesty 
Policy to the promulgation of the 1988 Constitution, since the Constitution is the 
beginning of a full rule of law. We seek to understand the object as a space for 
democratization, combining the concepts of History, Memory and Politics. In the 
analyzes are guided theoretically by Jacques Le Goff, Pierre Nora, Maurice 
Halbwachs, Pierre Bourdieu and Hannah Arendt. Be rebuilt the period of democratic 
rule in the land potiguares birthing shares of OAB / RN, particularly in the following 
events: Amnesty Policy 1979, the mobilizations around the campaign of "Direct Now" 
and the 1988 Constitution We make use of legislation. minutes, papers and 
interviews built on Oral History. 

 

Keywords: OAB/RN. Redemocratization.History.MemoryandPolitics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao acessarmos o clipping1 disponível no site da seccional do Rio Grande do 

Norte da Ordem dos Advogados do Brasil, observamos chamadas tais quais: “OAB 

lança edital para preencher vaga no TJ”, “OAB/RN debate saúde pública”, “OAB 

sugere afastamento de desembargadores”, “OAB/RN monta base para auxiliar 

manifestantes”, “OAB defende protesto sem vandalismo”, entre outras. Nestas, 

notamos a importância que a instituição tem dentro da sociedade brasileira. É bem 

verdade que, ao fazermos uso das informações disponíveis no sítio eletrônico da 

instituição, deparamo-nos com a possibilidade da divulgação de matérias que a 

favoreçam e reforcem sua imagem. Mesmo assim, não invalida o fato de que a 

Ordem dos Advogados do Brasil e suas seccionais são conhecidas pela manutenção 

de um Estado Democrático de Direito, elemento cristalizado no seu próprio estatuto2, 

em vigor desde 1994. Tal elemento é resultante de uma construção histórica, tendo 

como principal referência o período dos governos autoritários. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Norte (OAB/RN), e de seus membros na 

luta por redemocratização no país, dentro de um período em que percebemos a 

intensificação das discussões em torno do processo de abertura política brasileira, o 

qual está delimitado entre os anos de 1978 e 1988. Destacamos, sobretudo, a 

reconstrução do referido período tendo como atores principais a OAB/RN e seus 

membros, analisando-os enquanto espaço de redemocratização, constituído pela 

memória e ações políticas tomadas pelos agentes. Esse recorte elege como marco 

inicial as discussões envolvendo a Anistia Política sancionada em 1979 até a 

Constituição de 1988. Tal período possibilitou verificar três eventos que 

caracterizaram a luta pela redemocratização do Brasil e tiveram a instituição e seus 

membros como atores políticos atuantes: a) os debates que levaram à sanção da Lei 

n. 6683/79, conhecida como Lei de Anistia, que, apesar de ter sido considerada 

                                                           
1
 Essas informações estão disponíveis nos sites: OAB/RN. Disponível em: <www.oab-

rn.org.br/clipping/>. Acesso em: 10 jul. 2013; e Tribuna do Norte. Disponível em: 
<http://www.tribunadonorte.com.br/search.php?page=5&ipp=25&text=OAB%2FRN>. Acesso em: 10 
jul. 2013. 
2
 ORDEM dos advogados do Brasil.Conselho Federal. Estatuto da Advocacia e da OAB e legislação 

complementar. 2. ed. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2003. 
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parcial e restritiva por muitos organismos sociais que lutavam pela Anistia Política na 

época, foi resultado da luta engajada por essa mesma sociedade civil organizada; b) 

as lutas desencadeadas pelas “Diretas Já!”, exigindo o estabelecimento de eleições 

diretas, sobretudo, para a Presidência da República; e c) a edição da Constituição 

de 1988, que representa, em nosso entendimento, marco para o início do período 

chamado de Nova República. 

A preocupação com o estudo se deve ao fato do surgimento de 

questionamentos sobre a OAB/RN, instituição e membros, e a sua atuação frente 

aos governos autoritários, que levam a pensar as suas motivações em participar dos 

debates e lutas em favor da democracia. No decorrer do período em questão, 

analisamos que esse espaço de redemocratização ao qual a OAB/RN se 

apresentava como ator e lugar foi sendo construído gradativamente por vias 

distintas, a exemplo do discurso, por vezes hegemônico, do Conselho Federal e do 

aprofundamento da participação da seccional potiguar de forma direta no processo 

de reabertura política. 

 

 

1.1 RECONSTRUINDO A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL COM BASE NA 

HISTORIOGRAFIA 

 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, desde sua criação em 1930 por meio de 

decreto3 assinado por Getúlio Vargas, vem num crescente processo de consolidação 

e solidificação de uma imagem institucional, o qual pode ser observado atualmente 

no prestígio levado a causas em que a entidade está envolvida. 

Em movimento inversamente proporcional a sua importância para a 

sociedade brasileira, a produção historiográfica sobre a instituição e seus membros 

se concebe de forma limitada. A OAB é trabalhada na historiografia brasileira de 

maneira generalizada e não raras vezes em parágrafos que sinalizam a sua 

participação no processo de reabertura junto com outras entidades representantes 

da sociedade civil de igual importância, como a Associação Brasileira de Imprensa 

                                                           
3
 BRASIL. Decreto n. 19408 – de 18 de novembro de 1930 – Reorganiza a Corte de Apelação e dá 

outras providências. Disponível em: <http://www.oab.org.br/historiaoab/links_internos/ 
ini_dec19408.htm>. Acesso em: 19 jul. 2013. 
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(ABI), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), entre outras. 

Os estudos mapeados que se observam sobre a instituição se concentram 

na análise das ações do Conselho Federal e de membros com maior destaque em 

nível nacional. Não se percebeu nesse mapeamento a existência de pesquisas que 

façam uma análise no âmbito das seccionais da entidade. Além disso, vê-se a 

produção de obras memorialistas de membros pertencentes às seccionais, em 

particular a do Rio Grande do Norte. No que se refere à seccional potiguar não se 

verifica nenhuma análise acadêmica da entidade. 

As obras a que obtivemos acesso podem ser divididas em três diferentes 

formas: as que têm como intuito observar a instituição e o processo de consolidação 

de sua imagem a partir de textos de cunho acadêmico, as que discutem a 

importância da instituição fazendo uso de histórias individuais e uma última via de 

trabalhos memorialistas sobre a OAB, a saber: coleção elaborada pela própria OAB, 

dissertações e teses que promovem uma discussão em nível do Conselho Federal 

da instituição e da participação de membros da entidade, assim como livro de 

memórias produzido por Carlos Gomes, ex-presidente e membro do Conselho da 

seccional potiguar. 

Esse breve mapeamento das obras referidas ganha salutar importância, a 

fim de entendermos a dinâmica da produção de pesquisas voltadas exclusivamente 

ao objeto em questão. Igualmente, ressalta as lacunas e possibilidade de mais 

estudos a serem desenvolvidos no futuro, assim como o ineditismo do presente 

trabalho. 

 

 

1.1.1 Construindo e consolidando o espaço institucional por textos 

acadêmicos 

 

 

Caracterizando as obras que compõem o primeiro grupo, destacam-se as 

três seguintes produções: a coleção intitulada “História da Ordem dos Advogados do 

Brasil”, a dissertação em Ciências Sociais intitulada “A construção social da imagem 

da Ordem dos Advogados do Brasil na mídia e a consolidação do papel da dupla 

vocação: profissional e institucional”, de Rennê Martins, bem como a tese de História 
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Social “Os cruzados da ordem jurídica: a atuação da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), 1945 a 1964”, de Marcos Aurélio Vannuchi Leme de Matos. 

A coleção a que se faz referência foi publicada entre 2006 e 2007, 

totalizando sete volumes que têm por objetivo traçar de forma linear a história da 

Ordem dos Advogados do Brasil, os quais abordam desde o estabelecimento do 

Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) na primeira metade do século XIX até o 

ano de 2003, acompanhando um livro que reúne os depoimentos orais de alguns 

presidentes da OAB desde a década de 1970. A coleção foi coordenada por 

Hermann Assis Baeta, advogado e ex-presidente da instituição nos anos de 1980, 

todavia cada um dos livros da coleção é escrito por um conjunto de 

autores/pesquisadores especialistas em diferentes períodos históricos do Brasil. 

Dessa maneira, o uso das atas das reuniões do IAB e da OAB, assim como outros 

periódicos e entrevistas, é perceptível. 

Os livros de número um a quatro observam a criação de uma entidade 

representativa dos advogados que atuavam no Brasil, pois mesmo que a Ordem dos 

Advogados do Brasil tenha surgido no ano de 1930 ela tem suas raízes ainda no 

século XIX, com a criação do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) em 1843. 

Ainda na primeira metade do século XIX, embora já havendo advogados no país 

formados na Europa, o Brasil inaugurava sua cultura jurídica com sua primeira 

Constituição como território independente, em 1824. A Carta Magna, apesar de 

outorgada, proporcionou a criação dos primeiros cursos jurídicos, em 1827, e 

possibilitou a construção do IAB. 

Os cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do Brasil tinham como objetivo a 

formação da elite administrativa brasileira. A criação do IAB consolidou a atuação 

dos formados pelas faculdades brasileiras e, junto com o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB – 1838), colaborou com a construção de uma identidade 

nacional, pois a maior parte dos que compunham o IAB era formada por membros 

do IHGB. O IAB transforma-se em IOAB (Instituto da Ordem dos Advogados 

Brasileiros) e tenta, constantemente, concretizar uma Ordem. O Instituto participou 

ativamente do estudo e consolidação do judiciário brasileiro, além de auxiliar o 

governo na organização legislativa. 

Somente em novembro de 1930 é estabelecida a Ordem dos Advogados do 

Brasil, primeiramente denominada Ordem dos Advogados Brasileiros. A criação 

dessa instituição, em plena Revolução de 1930, assume um caráter ambíguo, haja 
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vista ser esse um órgão liberal dentro de um regime de exceção, o qual destituiu 

uma série de dispositivos “democráticos”, como o Congresso, as Assembleias e 

Câmaras. 

Mesmo com a OAB, o Instituto continuou atuando junto com o mais recente 

órgão, visto que este dava mais legitimidade ao primeiro. A Ordem somente passou 

a funcionar plenamente no momento da inauguração do Conselho Federal em 1933 

e, antes disso, foi necessária a criação das seccionais estaduais. A OAB ganha 

maior relevância quando de sua participação na Constituição de 1934, não havendo 

sucesso com o estabelecimento do Estado Novo. A entidade, nesse momento, 

manteve uma relação cautelosa junto ao Governo Provisório, ou seja, colocou-se 

distante das discussões políticas. 

Nesse momento da coleção, verifica-se a construção de uma trajetória em 

defesa das liberdades democráticas e dos direitos humanos iniciada com os 

acontecimentos de 19354. O Conselho Federal da OAB indica o advogado Sobral 

Pinto para a defesa de Luis Carlos Prestes e Harry Berger, recorrendo até à lei de 

proteção de animais para que fossem cessadas as torturas físicas aplicadas aos 

dois. Membros da Ordem foram presos pelo regime varguista e, ainda, violentados, 

como no caso dos advogados Nehemias Gueiros e Jader de Carvalho. 

A partir do volume de número cinco, o qual abrange os anos de 1946 a 

1988, existe uma visão que confere à Ordem dos Advogados do Brasil uma 

gradativa consolidação de sua imagem enquanto instituição. Na Constituição 

democrática de 1946, a Ordem também marcou sua participação na figura de 

Fernando de Melo Viana, presidente da instituição entre 1942 e 1944. Apesar da 

volta à democracia, a polícia continuava a cometer atentados aos profissionais 

liberais. 

Na década de 1950, a OAB é ameaçada de perder sua autonomia 

institucional, podendo se tornar uma autarquia do governo. Porém, conseguiu 

manter-se autônoma, havendo mais tentativas por parte dos governos posteriores 

em incorporar a Ordem aos quadros públicos. 

                                                           
4
Em observância à historiografia, em novembro de 1935, no Brasil, houve a culminância das 

tentativas da implementação de um Regime Comunista no país. Liderado por Luís Carlos Prestes, o 
movimento objetivava a criação de um Estado sob a égide do comunismo, tendo como pontos de 
partida Rio de Janeiro (Capital Federal à época), Recife em Pernambuco e Natal no Rio Grande do 
Norte. Apenas esta última capital deflagrou a tentativa de golpe de Estado, estabelecendo um 
governo de três dias. 
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Com a renúncia de Jânio Quadros e as suspeitas comunistas contra João 

Goulart, a OAB se manteve alerta a tais acontecimentos. Criticou o regime 

parlamentarista para o controle dos poderes presidenciais. Não via com bons olhos 

a infiltração de comunistas no âmbito do governo, visto que a década de 1960 se 

tratava do ápice da “Guerra Fria”. 

O Golpe Civil-Militar de 1964 foi encarado pelo Conselho Federal da OAB 

como uma medida emergencial para garantir um estado democrático. Sendo assim, 

a Ordem aprovava a intervenção militar e louvava a derrocada das forças 

subversivas. Dentro dessa mesma perspectiva, outras instituições compartilharam 

com os mesmos direcionamentos da OAB, como a Igreja, a Associação Brasileira de 

Imprensa, dentre outras. 

Em 1968, diante da recusa do regime em realizar novas eleições e deixar o 

Poder do Estado, a Ordem passa a se contrapor ao regime imposto, principalmente 

na decisão de garantir aos advogados que tiveram seus direitos políticos cassados a 

continuidade de exercer sua profissão. 

Todavia, é durante a década de 1970 que a Ordem dos Advogados do Brasil 

passa a tomar medidas mais enérgicas contra o governo militar, estando presente 

em eventos que buscaram o estabelecimento da Anistia Política de 1979, na 

tentativa da declaração das eleições diretas no país com as “Diretas Já!” e na 

sanção da Constituição de 1988. É importante ressaltar que essa participação da 

entidade se deu na organização de passeatas, congressos e através de seus 

conhecimentos específicos, ou seja, de representante do Direito brasileiro, 

advogando em favor dos perseguidos. 

Elaborada por Marco Aurélio Vannucchi Leme de Matos, a tese de 

doutoramento “Os cruzados da ordem jurídica: a atuação da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), 1945-1964” faz referência a um período em que a instituição 

consolida suas bases e imagem perante o país. A tese defendida na Universidade 

de São Paulo é dividida em sete capítulos, os quais abordam a atuação da OAB no 

período do Estado Novo, durante todo o momento conhecido como democrático, 

iniciado com o governo do presidente Dutra, assim como o posicionamento de 

repúdio a João Goulart e o apoio ao Golpe Civil-Militar de 1964 tomado por ela.  

Marcos Matos analisa que o conceito de Estado de Antonio Gramsci 

extrapola a tradição marxista e afirma que a “[...] dominação de classe não se 

sustenta apenas na coerção exercida pelo aparato estatal stricto sensu [...], mas 
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repousa, completamente, na ação dos aparelhos privados de hegemonia, inscritos 

na esfera da sociedade civil e devotados à obtenção do consenso [...]”5. Dessa 

forma, vemos que o controle político se dá na cooperação entre o poder central do 

Estado e as instituições pertencentes às bases da sociedade civil. 

 

 

[...] Assim, a sociedade civil, beneficiando-se da vigência de um 
regime democrático, conheceu um importante florescimento. 
Formada por partidos políticos, sindicatos operários, entidades 
patronais, organização de trabalhadores rurais, igrejas, emissoras de 
rádio e televisão e jornais, além de associações profissionais [...]6. 

 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil também vai se inserir dentro desse 

florescimento democrático, mesmo tendo sido fundada no período conhecido como 

Era Vargas, tornando as relações políticas do Brasil mais complexas. 

Ao se ocupar em reconstituir a atuação da OAB representada pelo seu 

Conselho Federal, o autor auxilia na compreensão das relações entre os órgãos da 

sociedade civil e o Estado brasileiro durante os anos de 1945 a 1964, período em 

que existia um projeto democrático-liberal, que teve a adesão de muitas instituições, 

inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil. 

A dissertação da área das Ciências Sociais, de Rennê Martins7, intitulada “A 

construção social da imagem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na mídia e 

a consolidação do papel da dupla vocação: profissional e institucional”, assim como 

a tese de Matos, concentra seus esforços em esclarecer o momento em que a 

instituição consolida sua imagem de defensora da ordem democrática. 

Dividida em quatro capítulos, a dissertação tem por objetivo analisar a 

imagem do advogado na mídia, mais especificamente em dois veículos da imprensa 

escrita: Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. 

Martins, na elaboração de seus questionamentos, coloca a figura do 

advogado no centro da discussão, realizando uma análise de acordo com a 

                                                           
5
 MATOS, Marcos Aurélio Vannucchi Leme. Os cruzados da ordem jurídica: a atuação da ordem dos 

advogados do Brasil, 1945-1964. 2011. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011. p. 12. 
6
 Ibid. p. 12. 

7
 MARTINS, Rennê. A construção social da imagem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na 

mídia e a consolidação do papel da dupla vocação: profissional e institucional. 2005. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005. 
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Sociologia das Profissões. A Ordem dos Advogados do Brasil é colocada num grupo 

que confere identidade ao profissional de direito, concedendo publicidade e poder 

político à prática. 

A produção acadêmica sobre a Ordem possibilitou a construção da memória 

oficial da instituição, sobretudo a produção encabeçada por ela mesma, numa 

tentativa de legitimação da sua história e ações. As pesquisas de Marcos Matos e 

Rennê Martins, apesar de problematizarem as atuações do Conselho Federal nos 

recortes propostos por cada trabalho, conferem a OAB um lugar privilegiado na 

política brasileira. Na maioria dos momentos, a homogeneidade nas ações dos seus 

membros, dentro e fora da entidade, percebe-se presente, constituindo a sensação 

de que não havia conflitos e divergências de ideias. Mesmo quando se observavam 

elementos dissonantes, sempre havia a resolução do problema. 

 

 

1.1.2 A Ordem através dos seus membros 

 

 

Configurando o segundo grupo de análise, observam-se o trabalho de 

Isadora Volpato Curi e o livro organizado por Fernando Sá, Oswaldo Munteal e 

Paulo Martins. Em ambos, a Ordem dos Advogados do Brasil se apresenta por meio 

do relato de indivíduos e da importância que esses sujeitos têm na história da 

própria entidade. 

O trabalho de Isadora Volpato Curi8 enquadra-se na perspectiva da 

construção institucional, mesmo quando centra seu objeto de debate na análise das 

ações de indivíduos, como Victor Nunes Leal e Raymundo Faoro. Presidente do 

Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Federal da OAB (1977-1979), 

respectivamente, os personagens em destaque são representantes máximos das 

referidas entidades nos seus tempos históricos. No tocante à Ordem dos Advogados 

do Brasil, Raymundo Faoro contribui para o que é considerado pela autora o início 

da busca pela redemocratização no interior da instituição, mesmo que essa visão 

seja questionada ao confrontarmos com outras fontes. Igualmente, Curi estabelece 

                                                           
8
 CURI, Isadora Volpato. Juristas e o Regime Militar (1964-1985): atuação de Victor Nunes Leal no 

STF e de Raymundo Faoro na OAB. 2008. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São 
Paulo,São Paulo, 2008. 
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uma periodização da atuação do Conselho Federal diante das ações da instituição 

sobre os governos autoritários: de apoio ao movimento golpista, de reprovação 

branda e de reprovação ostensiva. 

Em Os Advogados e a Ditadura de 19649, livro organizado por Fernando Sá, 

Oswaldo Munteal e Paulo Martins, a Ordem dos Advogados não é observada na 

centralidade dos conjuntos de textos, mas margeia os seus capítulos. Os autores 

dos tópicos que compõem o livro trazem suas discussões em torno dos depoimentos 

de diversos advogados que reconstroem determinados recortes temporais, mas no 

bojo das suas falas a Ordem ganha papel importante. 

Nesse grupo de produções, percebe-se a consolidação do discurso da 

entidade na fala de seus membros, assim como o fenômeno inverso, a apropriação 

das ações de membros como se fosse uma característica basilar da instituição. 

Outrossim, observa-se a criação de referências/símbolos/heróis pela e para a OAB. 

Paralelamente, há o reconhecimento do “eu” como indivíduo essencial para o 

andamento do processo. 

 

 

1.1.3 A memória e a consolidação de uma instituição 

 

 

Caracterizando a terceira via de classificação das obras sobre a Ordem dos 

Advogados do Brasil, existem as produções de caráter memorialista. Essas 

geralmente são assinaladas pelo relato de uma série de eventos vivenciados por 

indivíduos que mantêm uma relação mais estreita com a instituição, sem ao menos 

uma preocupação dentro da disciplina da História, embora não menos importante 

por isso. Como exemplo dessa tipologia, destacamos o trabalho do advogado Carlos 

Gomes. 

Dividido em onze capítulos, Traços e perfis da OAB/RN: criação e história: 

vitórias e derrotas é um livro de memórias escrito pelo advogado Carlos Roberto de 

Miranda Gomes publicado no ano de 2008. A referida obra reúne uma série de fatos, 

                                                           
9
 SÁ, Fernando; MUNTEAL, Oswaldo; MARTINS, Paulo Emílio (Org.). Os advogados e a ditadura de 

1964: a defesa dos perseguidos políticos no Brasil. Petrópolis: Vozes; Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2010. 
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eventos, perfis e memórias, a que a seccional potiguar da Ordem dos Advogados do 

Brasil está relacionada, desde a sua criação em 1930 até parte da primeira década 

do século XXI. 

Obviamente, o autor do livro não se mantém nos quadros da entidade desde 

seu início, mesmo se tratando de um livro de memórias, tendo seu ingresso 

enquanto membro no final dos anos 1960 e como parte da direção da instituição a 

partir da segunda metade da década de 1970. Para dar conta dos momentos iniciais 

da obra, Carlos Gomes lança mão das atas de fundação, de reunião do conselho e 

de eleições, além de dados biográficos dos titulares da cadeira da presidência da 

seccional potiguar. Aliás, essa última opção se observa enquanto uma segunda 

maneira de divisão de Traços e perfis da OAB/RN, do primeiro presidente10 

Francisco Ivo Cavalcante até o último registrado, Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira. A 

partir dos anos 1970, as fontes utilizadas até então se misturam com as memórias 

do próprio Carlos Gomes.  

Os dois primeiros capítulos tratam da origem da Ordem dos Advogados do 

Brasil, em nível nacional e, sobretudo, no que se refere ao Rio Grande do Norte. 

Nesse momento, o autor faz questão de ressaltar a autonomia da entidade, em 

relação ao seu antecessor – o Instituto dos Advogados Brasileiros, 1843, e o 

Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, 1888 – e ao governo federal. No 

entanto, o interessante dessa parte é o fato da ligação do IOAB e, posteriormente, a 

OAB com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, tornando-se 

espaço de memória e da história da entidade da classe de advogados, uma vez que 

a instituição, símbolo da história norte-rio-grandense, abrigou a sede e foi palco do 

nascimento da Ordem dos Advogados do Brasil do estado em 1932. 

O terceiro capítulo é reservado aos denominados “pioneiros” da OAB/RN, os 

quais desempenharam, segundo o autor, a árdua tarefa de buscar a adesão dos 

bacharéis potiguares, visto que o Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) continuava 

atuando paralelamente à Ordem. Nessa seção, o livro resgata de forma sucinta a 

vida dos advogados que auxiliaram na formação da nova instituição e formaram a 

primeira diretoria. 

Na sedimentação, nome dado ao quarto capítulo, o autor expõe momentos 

em que a OAB/RN e sua primeira gestão eleita enfrentam ao se estabelecer 

                                                           
10

 O atual presidente da OAB/RN é o advogado Sérgio Eduardo da Costa Freire, eleito para o triênio 
2013-2015. 
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enquanto órgão de classe profissional, somando-se a isso os acontecimentos 

políticos que orbitavam nas décadas de 1930 e 1940. 

No quinto capítulo, chamado de “consolidação da OAB/RN”, Carlos Gomes 

se debruça entre os presidentes dos anos de 1937 a 1969. Apesar de representar 

um longo período, podemos destacar os acontecimentos em torno do Golpe Civil-

Militar de 1964 e seus desdobramentos no interior da entidade dos advogados. 

Em relação ao Golpe de 1964, Gomes nos apresenta os primeiros indícios 

na defesa da instituição e dos profissionais de direito, não que a OAB, tanto o 

Conselho Federal quanto a seccional estadual, mereça defesa, uma vez que não 

houve crime. Podemos fazer a seguinte leitura: a instituição refletiu seu tempo e as 

discussões levantadas no período. As posições políticas assumidas pelos altos 

cargos da entidade também a levaram à defesa do Golpe de 1964, o que não 

significa que todos os advogados concordassem com isso. 

É nessa perspectiva que Carlos Gomes faz a defesa desse espaço, expondo 

trechos das atas do conselho estadual da Ordem com as posições dos advogados 

Otto de Brito Guerra e João Medeiros Filho, que se colocavam contra o uso da força, 

mas também não eram a favor dos ideais comunistas daquele período. 

A atuação da entidade durante boa parte dos governos autoritários, na 

leitura do livro de memórias, é distanciada, iniciando uma mudança de 

posicionamento, ao menos oficialmente a partir de 1978. A partir desse ponto, 

discutiremos como esse período marcou e tornou a obra de Carlos Gomes como 

espaço de memória, sobretudo da redemocratização brasileira. 

Carlos Gomes, no capítulo seis do livro, inicia a discussão das primeiras 

mudanças desse posicionamento moderado assumido pela Ordem dos Advogados 

do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, no decorrer da Ditadura Militar. De 

acordo com Gomes, essa alteração se inicia em 1978 com a criação de uma 

comissão pró-anistia no interior da entidade, porém analisamos nos capítulos 

seguintes que esse evento não condiz com as informações disponíveis nas fontes 

trabalhadas. A gestão do advogado Carlos Antônio Varella Barca é a que merece 

maior destaque, haja vista que se desdobrou entre os anos de 1979 e 1981. 

Na presidência de Varella Barca, a OAB/RN se consolida como espaço da 

memória e da história da redemocratização, por ser sede do Comitê Norte-rio-

grandense de Anistia, congregando não apenas advogados, mas, sobretudo, 

parentes dos presos e perseguidos políticos. 
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Varella Barca, de certa forma, foi incorporado à própria memória da 

instituição, como é perceptível na narrativa de Traços e perfis da OAB/RN, tornando-

se um grande personagem na luta pela reabertura política e sendo homenageado 

com seu nome colocado em auditórios, salas, tribunal, escolas, dentre outros. 

As ações de redemocratização não paralisam apenas nesse período, mas 

também na gestão posterior do advogado Roberto Brandão Furtado, que ganhou 

ênfase na luta pelos Direitos Humanos, com a criação de uma comissão. Roberto 

Furtado ainda teve atuação nas administrações anteriores a dele, assumindo cargos 

de direção junto à seccional potiguar. O referido advogado também foi um dos 

responsáveis na criação do Comitê Norte-rio-grandense de Anistia. 

Nos anos até 1988, observa-se na obra uma preocupação do autor em 

enfatizar o trabalho junto à comissão de direitos humanos, assim como a ênfase na 

defesa do profissional advogado. 

A sistematização por meio da escrita da memória de seusmembros 

possibilita a criação de lugares de memória que permitem não somente o fazer 

lembrar-se de maneira artificial, mas também a construção de uma pretensa história. 

No Rio Grande do Norte, esse processo se faz por intermédio da produção do 

advogado Carlos Gomes. A OAB/RN, assim como as produções sobre o Conselho 

Federal, apesar das divergências ideológicas perceptíveis entre seus pares, no texto 

de Gomes sempre opta pela garantia da homogeneidade e quase inexistência de 

conflitos internos. 

 

 

1.2 DISCUTINDO O ESPAÇO NO ÂMBITO DA OAB/RN 

 

 

No teatro, os atores detêm o espaço do palco para desenrolarem as tramas 

de suas personagens. Esse lugar não se limita às estruturas de “cal e pedra”, mas 

se estende aos diferentes ambientes sociais, sobretudo onde o povo se encontra: a 

rua. Os agentes históricos também são partícipes de um grande espetáculo e 

constroem espaços para suas práticas. Muitas dessas construções fogem do 

aspecto material, do visível, do que se pode tocar com a mão, e acabam 

recorrentemente ganhando ares subjetivos e simbólicos, assim como o recorte 
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histórico que lhe insere, a memória produzida e os discursos e ações do lugar da 

fala. As arenas formadas partem das representações formuladas por todos os atores 

participantes do processo. 

A composição de espaços tidos como subjetivos ou simbólicos pode recair 

numa materialidade na formação dos espaços sociais, a exemplo dos prédios, 

gestos e práticas comuns a uma dada coletividade, sendo ela toda a sociedade ou 

um determinado grupo.  

A OAB/RN pode ser vista como Espaço dentro de uma série de 

perspectivas, sobretudo no nível das simbologias (como história, memória, ações 

políticas), que extrapolam a construção predial e que poderíamos congregar em uma 

espacialidade, denominada por nós como Espaço de Redemocratização. Sua 

participação dentro do cenário da Ditadura Militar (1964-1985), no qual a Ordem 

assumiu posições diferenciadas junto aos governos autoritários e aos movimentos 

oposicionistas, possibilitou a criação de uma imagem da instituição e de seus 

membros que remetem à defesa da Ordem Democrática, devido aos Espaços 

instituídos por ela.  

O referido espaço, apesar de ter origem no discurso específico do recorte (o 

de reabertura política) não se concebe como um lugar de conformidades e 

superações de divergências pelo bem maior da OAB/RN, mas, sobretudo, como 

espaço de tensões e conflitos internos que espelhavam as discussões da política de 

âmbito nacional, visto que quando se trata da redemocratização muitas eram as 

propostas e disputas sobre como ela deveria ser processada. 

O entendimento das diversas espacialidades presentes no objeto e conceito 

é essencial para se perceber a amplitude do espaço de redemocratização, 

colocando-se em primeiro lugar a conceituação do próprio “espaço”. O conceito de 

Espaço se constitui em diversas formas, porém Yi-Fu Tuan, ao pensá-lo como 

categoria social, concebe-o como uma construção do homem e para o homem, 

afirmando: 

 

 

“Espaço” é um termo abstrato para um conjunto complexo de ideias. 
[...] os princípios fundamentais da organização espacial encontra-se 
em dois tipos de fatos: a postura e a estrutura do corpo humano e as 
relações (quer próximas ou distantes) entre as pessoas. O homem, 
como resultado de sua experiência íntima com seu corpo e com 
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outras pessoas, organiza o espaço a fim de conformá-lo a suas 
necessidades biológicas e relações sociais11. 

 

 

 Nesse sentido, o Espaço é resultado da construção do homem, sendo este 

condicionado pelo grupo que o ocupa. Simon Schama12 ratifica a ideia de Yi-Fu 

Tuan e afirma que o Espaço construído auxilia na consolidação de imagens e no 

estabelecimento de uma memória coletiva.  

Seguindo nesse direcionamento, depara-se com outro Espaço: o da 

Memória. Para Pierre Nora, que trabalha com o termo Lugares de Memória, este é 

definido como: 

 

 

São lugares [de memória] [grifo nosso], com efeito nos três sentidos 
da palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente, 
somente em graus diversos. Mesmo um lugar de aparência 
puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de 
memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica [...]13. 

 

 

A partir da fala de Nora, percebe-se que o Espaço não se limita apenas a 

uma delimitação geográfica, mas à simbologia dada pela memória coletiva a certo 

prédio, comemoração, grupo, movimento, dentre outros. Para o autor, esse Lugar ou 

Espaço se comporta enquanto fenômeno de estabelecimento de marcos que 

buscam trazer à tona vivências anteriores dentro de uma sociedade, cuja celeridade 

das informações proporciona o esquecimento. A OAB/RN carrega consigo uma 

Memória Coletiva que é apropriada pelos seus membros, sem que estes 

necessariamente estivessem presentes em determinados eventos, como diz Maurice 

Halbwachs: 

 

 

[...] Não basta que eu tenha assistido ou participado de uma cena 
onde outros homens eram espectadores ou atores para que, mais 
tarde, quando eles a evocarem diante de mim, quando reconstituírem 
peça por peça a sua imagem em meu espírito, subitamente essa 
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 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugares. São Paulo: DIFEL, 1983. p. 39. 
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 SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
13

 NORA, Pierre. Entre a memória e a história: a problemática dos lugares. Projeto História.dez. 1993. 
p. 21 
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construção artificial se anime e tome aparência de coisa viva, e a 
imagem se transforme em lembrança [...], modificam a impressão [...] 
de uma pessoa outrora conhecida. [...] para algumas lembranças 
reais junta-se assim uma massa compacta de lembranças fictícias14. 

 

 

Nesse sentido, percebemos a importância da categoria Memória, coletiva ou 

individual, haja vista que se torna base de uma pretensa História, como aponta 

Jacques Le Goff: “A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 

procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de 

forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

homens”15. A memória e a história se configuram como processos de construção e 

legitimação dos espaços de representação ou sociais, onde a ação é observada. 

Ambas se apresentam como espacialidades artificiais, sob a perspectiva do narrador 

ou historiador. 

Pierre Bourdieu afirma que os espaços se formam de acordo com o capital 

que lhes é atribuído, sendo estes responsáveis pela caracterização de seus 

membros, diferenciando-se e afastando-os dentro do espaço social, conforme o 

capital que se sobressai. Na perspectiva do autor francês, há o capital econômico e 

o cultural, acumulados pelos grupos e formulados a partir da relação 

história/memória analisada anteriormente. Como atores que se posicionam em cena, 

os agentes que compõem os espaços sociais, até mesmo os espaços dentro do 

espaço, organizam-se segundo as posições sociais, disposições e tomadas de 

posição16. 

 

 

De maneira mais geral, o espaço de posições sociais se retraduz em 
um espaço de tomadas de posição pela intermediação do espaço de 
disposições (ou do habitus); ou, em outros termos, ao sistema de 
separações diferenciais, que definem as diferentes posições nos dois 
sistemas principais do espaço social, corresponde um sistema de 
separações diferenciais nas propriedades dos agentes (ou de 
classes construídas como agentes), isto é, em suas práticas e nos 
bens que possuem. A cada classe de posições corresponde uma 
classe de habitus (ou de gostos) produzidos pelos condicionamentos 
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sociais associados à condição correspondente e, pela intermediação 
desses habitus e de suas capacidades geradoras, um conjunto 
sistemático de bens e de propriedades, vinculadas entre si por uma 
afinidade de estilo17. 

 

 

O conceito de habitus discutido por Pierre Bourdieu é responsável por gerar 

práticas distintas e distintivas18 dos grupos que constituem o espaço social. Nessa 

discussão, observamos que o espaço se propõe aparentemente a algo fechado, 

impenetrável e imutável por meio do habitus. Entretanto, o próprio se faz importante, 

uma vez que as práticas construídas pelos agentes dos grupos, apesar de se 

distinguirem no decorrer do tempo, marcam o território ocupado por cada um deles. 

 

 

Dito isso, se o mundo social, com suas divisões, é algo que os 
agentes sociais têm de fazer, a construir, individual e, sobretudo 
coletivamente, na cooperação e no conflito, resta que essas 
construções não se dão no vazio social, como parecem acreditar 
alguns etnometodólogos: a posição ocupada no espaço social, isto é, 
na estrutura de distribuição de diferentes tipos de capital, que 
também são armas, comanda as representações desse espaço e as 
tomadas de posição nas lutas para conservá-lo ou transformá-lo19. 

 

 

A construção dos espaços sociais e a consolidação dos habitus desses 

grupos podem ajudar na edificação de um novo espaço: o simbólico. As práticas 

realizadas ou habitus muitas vezes construídos coletivamente abrem uma nova 

perspectiva de análise, a qual auxilia o desenvolvimento de imagens e rótulos de um 

grupo de indivíduos em razão dos seus atos. De acordo com Bourdieu, esse espaço 

simbólico, ou de representação, pode se seguir único ou se modificar a partir das 

estruturas envolvidas. Todavia, mesmo diante das transformações das imagens de 

representação, estas são pilares para a manutenção dos grupos no interior dos 

espaços sociais. 

Muito desse espaço social e simbólico pode ser creditado na força dos 

discursos e ações orquestrados por essas coletividades ou indivíduos, que se 

diferenciam entre si alçando a categoria de reais, apesar dos elementos invisíveis. 
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Assim como Bourdieu, Hannah Arendt enfatiza a importância dos discursos e ações 

como meios de distinção. 

 

 

Essa distinção singular vem à tona no discurso e na ação. Através 
deles, os homens podem distinguir-se, ao invés de permanecerem 
apenas diferentes; a ação e o discurso são os modos pelos quais os 
seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros 
objetos físicos, mas enquanto homens. [...] É a palavra e atos que 
nos inserimos no mundo humano; e esta inserção é como um 
segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato 
original e singular do nosso aparecimento físico original [...]20. 

 

 

De fato, os elementos característicos dos discursos e ações que compõem o 

que Pierre Bourdieu chama de habitus são responsáveis por definir os elementos 

constituintes dos espaços sociais e simbólicos. Porém, encaramos que esses grupos 

não estão fechados, enclausurados ou voltados para seus membros, observando-se 

aí uma autossuficiência. Ao contrário, até mesmo para a construção desses grupos 

é necessária uma interação entre eles, haja vista que, sobretudo na consolidação 

das imagens, a alteridade torna-se ingrediente salutar. 

Arendt, ao desenvolver suas formulações a respeito do espaço público, 

afirma “[...] que tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a 

maior divulgação possível. Para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos 

outros e por nós mesmos – constitui a realidade [...]”21. Não nos interessa aqui 

inserir conceitos diferentes ao corpo teórico do trabalho, mas enfatizar que o espaço 

é lugar de visibilidade dos grupos, sendo ele social, simbólico ou público, uma vez 

que observamos que estes estão vinculados. 

 

 

[...] o termo “público” significa o próprio mundo, na medida em que é 
comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. 
Este mundo, contudo, não é idêntico à terra ou à natureza como 
espaço limitado para o movimento dos homens e condição geral da 
vida orgânica. Antes, tem a ver com o artefato humano, com o 
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produto de mãos humanas, com os negócios realizados entre os que, 
juntos, habitam o mundo feito pelo homem [...]22. 

 

 

Nesses termos, os espaços são definidos pelas práticas e discursos dos 

grupos que os constroem. Esses espaços não se formam por elementos rígidos ou 

estáticos, mas por grupos que sofrem com as ações de outros e se relacionam num 

lugar onde todos podem ver e ser vistos, ouvir e ser ouvidos, principalmente onde 

exista ilimitado espaço para movimentação dos seus membros, sobressaindo o 

visível e atingindo a subjetividade, nem por isso fazendo-os menos reais. 

A integração nas discussões políticas do Brasil, dos membros que compõem 

a OAB/RN, pode ser direcionada nas ideias que Hannah Arendt lança sobre a Ação 

Política, definindo-a: 

 

 

Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os 
homens vivem juntos; mas a ação é a única que não pode sequer ser 
imaginada fora da sociedade dos homens [...]. Só a ação é 
prerrogativa exclusiva do homem; nem um animal nem um deus é 
capaz de ação, e só a ação depende inteiramente da constante 
presença de outros23. 
Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de 
organização política não apenas difere mas é diretamente oposta a 
essa associação natural cujo centro é constituído pela casa (oikia) e 
pela família [...]24. 

 

 

Analisa-se na citação que tanto a Ação quanto a Política são inerentes aos 

homens, porém essas categorias não são naturais, mas naturalizadas, construídas 

pela sociedade em que os homens se constituem membros. Toda Ação é uma ação 

interessada e desta resulta a Política. Nesse contexto, a Ação Política está 

intrínseca nos membros que formam uma comunidade. Maria da Conceição Fraga, 

em sua tese de doutorado – na qual faz o estudo da trajetória de parlamentares 

brasileiros que outrora compunham movimentos considerados subversivos no auge 

do Regime Militar, a partir da análise de suas memórias, percebendo as 

continuidades e rupturas das ações políticas desses atores nos diferentes espaços 
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de atuação –, ao fazer uso desse conceito de Arendt, afirma que no momento que o 

homem “[...] se insere no espaço público, mudam o mundo e mudam a si”25. 

Como já observado e analisado, a seccional potiguar da Ordem dos 

Advogados do Brasil pode ser entendida como estando inserida em distintas 

espacialidades, sendo essas vinculadas aos aspectos simbólicos da história, da 

memória, do discurso e das ações. Considerando todo esse arcabouço de 

teorias/lugares, cabe-nos construir uma nova via: o espaço de redemocratização. 

Por meio das análises realizadas nos capítulos que se seguirão, observamos 

que a OAB/RN está inserida e se constitui enquanto espaço de redemocratização. 

Esse espaço se torna específico diante do período de reabertura política, dos 

discursos proferidos pela instituição e no âmbito dela e das memórias atreladas à 

entidade e seus associados como defensores de um Estado de Direito. 

Considerando o que foi dito nesse recorte da introdução, temos a OAB/RN 

em dois níveis espaciais, como agente de um espaço e como espaço constituído, 

ambos dentro da perspectiva da ideia do espaço de redemocratização. Essa 

espacialidade não configura como lugar de conformidades somente, mas de 

conflitos dos membros constituintes da entidade e da OAB/RN como agente do 

processo. 

 

 

1.3 TRAÇANDO CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se pela análise de fontes 

escritas e orais, realizando o cruzamento das informações observadas em cada um 

dos suportes. 

A coleta das referidas tipologias de fontes foi iniciada no período de Iniciação 

Científica do autor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre 2008 e 

2010, em projeto intitulado “A Associação dos Anistiados e a luta por direitos no Rio 

Grande do Norte”, no âmbito do grupo de pesquisa “Memória e Narrativas: espaços 

da história”, sob orientação da professora Maria da Conceição Fraga. Nesse 
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período, foram apresentados relatórios, produzidos artigos científicos para 

publicação em anais, expostos banners, bem como ministrados minicursos sobre as 

temáticas da História Oral, Anistia e os conceitos de Hannah Arendt. No tocante ao 

período do mestrado, as fontes foram sendo ampliadas e especificadas para o 

entendimento do objeto em estudo. 

Em relação às fontes escritas, trabalhou-se com periódicos locais, tais como 

Diário de Natal, Tribuna do Norte e OAB/RN Notícias. Outros documentos escritos 

foram as Atas das Sessões da Câmara Municipal do Natal, os Atos Institucionais, a 

Lei de Anistia, a proposta para o estabelecimento de eleições diretas do deputado 

Dante de Oliveira, a Constituição de 1988, entre outros. O livro escrito pelo 

advogado Carlos Gomes também se coloca dentro dessa tipologia por configurar em 

obra memorialista. 

Em conjunto com as fontes escritas, a utilização de depoimentos resultantes 

da metodologia da História Oral se faz necessária para a pesquisa, por seu caráter 

contemporâneo e por possibilitar à pesquisa maior riqueza por meio das análises 

das informações trazidas à tona pela memória de alguns membros da OAB/RN. 

Destacamos entre os depoimentos os concedidos por ex-presidentes do Conselho 

Federal da OAB ao último volume do material “História da Ordem dos Advogados do 

Brasil”; o depoimento concedido por Roberto Brandão Furtado em 2011 à 

historiadora AlinyDayany Pereira de Medeiros26; além das fontes orais produzidas 

especialmente para esta pesquisa, a exemplo de Carlos Roberto de Miranda 

Gomes, Roberto Brandão Furtado e Gileno Guanabara de Sousa, concedidas ao 

autor entre os anos de 2012 e 2013. O trabalho com esse tipo de fonte se dá a partir 

da “análise cruzada” indicada por Paul Thompson27, que tem na oralidade fonte de 

informação para a análise do objeto em estudo. 

Nos periódicos Diário de Natal e Tribuna do Norte, a preocupação se voltou 

para a reconstrução do cenário político do país e do estado do Rio Grande do Norte, 

em três momentos específicos: a luta pela Anistia Política, as campanhas em torno 

das “Diretas Já!” e os eventos que levaram à Constituição de 1988. O primeiro 

elemento a ser analisado é a diferenciação das notícias veiculadas por ambos os 
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meios de comunicação, uma vez que é possível observar que o Diário de Natal 

realizava uma franca defesa das ações do governo e a Tribuna do Norte, 

aparentemente, colocava-se a favor dos movimentos sociais comuns aos eventos já 

enumerados. Outrossim, é o fato de o país se mobilizar em prol de bandeiras 

comuns, mesmo no âmbito da grave crise econômica que passava o território 

brasileiro. Os referidos periódicos foram acessados na hemeroteca do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN). 

No periódico produzido pela seccional potiguar da Ordem dos Advogados do 

Brasil, o OAB/RN Notícias, observa-se que o período de sua criação está dentro do 

momento em análise. Na verdade, este iniciou sua circulação em 1977, mas adquiriu 

uma maior frequência no ano de 1978. Nesse veículo de informação da instituição, 

percebe-se a divulgação das discussões políticas no país e dos direcionamentos 

tomados tanto pela seção do Rio Grande do Norte quanto pelo Conselho Federal em 

relação à defesa do profissional advogado, além dos posicionamentos assumidos 

pelas lutas no âmbito do período de redemocratização. No conjunto de fontes, 

verifica-se uma lacuna referente aos anos de 1979 e 1980, sendo sua publicação 

retomada apenas em 1981 até os dias de hoje. A coleção do jornal Notícias OAB foi 

disponibilizada gentilmente pelo advogado Carlos Roberto de Miranda Gomes, que 

possui do documento de fundação e seus prospectos até as versões on-line 

impressas. 

Nas Atas das Sessões da Câmara Municipal do Natal, encontramos 

elementos das disputas políticas no interior do dispositivo legislativo da 

municipalidade, verificando os grupos contrários e favoráveis aos governos 

autoritários. Nos instrumentos jurídicos, a exemplo da Lei de Anistia, na emenda 

para o estabelecimento das eleições diretas e na Constituição de 1988, analisamos 

o resultado de toda uma construção de vitórias e derrotas da sociedade civil, das 

quais a OAB/RN participou. 

No livro de Carlos Gomes, Traços e Perfis da OAB/RN, investigamos a 

construção da imagem da instituição em nível estadual, assim como o acesso das 

Atas das Sessões das reuniões do Conselho Estadual, estas utilizadas 

frequentemente pelo autor. 
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A História Oral28 entra como parte da metodologia da pesquisa, não apenas 

como técnica, para compreender o objeto em análise. Optou-se pela utilização da 

História Oral Temática, cujas perguntas foram voltadas para um recorte histórico 

específico: o período de redemocratização. Para a pesquisa, priorizou-se a 

entrevista de advogados ligados diretamente à OAB/RN, ou seja, que tenham 

ocupado algum cargo na estrutura da entidade no período em questão. O roteiro de 

entrevista se configurou enquanto semiestruturado, o qual abria possibilidades para 

novos questionamentos aos entrevistados. Esse roteiro foi pensado em três blocos: 

o primeiro tinha como objetivo entender o indivíduo e sua história até sua entrada 

nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como suas definições 

políticas e profissionais; o segundo privilegiava questionamentos sobre o período 

histórico já referenciado e os eventos que o compuseram; e o último bloco se 

constituiu em um momento reflexivo dos colaboradores/entrevistados em relação 

aos acontecimentos, sua participação, bem como à instituição. 

Todas as entrevistas realizadas foram antecedidas de contatos prévios feitos 

pessoalmente e por telefone, a fim de colocar o entrevistado a par dos objetivos da 

pesquisa. As entrevistas foram realizadas em locais escolhidos pelos próprios 

entrevistados, os quais se constituíram em lugares calmos e longe de qualquer 

interrupção, com exceção da realizada com o advogado Gileno Guanabara de 

Sousa, feita em um shopping da cidade do Natal. Antes do início das gravações, 

foram expostos novamente os objetivos do trabalho, assim como a apresentação 

dos questionamentos que haviam sido formulados e o esclarecimento da dinâmica 

da entrevista, uma vez que o roteiro se configurava como semiestruturado. 

Logo após as entrevistas, foram assinadas as cartas de cessão pelos 

entrevistados, em duas vias. Com a coleta das fontes orais, seguiu-se a transcrição 

das referidas entrevistas. Para esta pesquisa, fizemos uso do processo de 

textualização, incorporando as perguntas no corpo do texto, objetivando uma maior 

coerência na produção da fonte. 

Nas entrevistas realizadas, foi possível analisar uma perpetuação da 

imagem da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como a autonomia, ou tentativa, 

da seccional potiguar em relação ao Conselho Federal. É importante ressaltar a 
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notoriedade dada à instituição e o papel de cada um desses órgãos não apenas nos 

eventos em análise, mas no estabelecimento de ações que o Conselho configurou o 

centro. 

Esta dissertação está dividida em três capítulos, os quais fazem uma análise 

em nível do Conselho Federal, especificando as discussões no que se refere à 

seccional do Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil. O primeiro 

capítulo se ocupará da análise da participação da Ordem dos Advogados do Brasil, 

no âmbito do Rio Grande do Norte, na busca nacional pelo estabelecimento da 

Anistia Política, observando também o cenário político do próprio estado. No 

entanto, a título da inserção do objeto dentro de panorama maior, antecederemos a 

esse o âmbito dos próprios governos militares e a atuação do Conselho Federal da 

instituição, para pensarmos como isso se refletia nas demais seccionais estaduais, 

sobretudo a potiguar. 

O segundo capítulo tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo a do Rio Grande do Norte, no momento 

logo após o fim da edição da conhecida Lei de Anistia de 1979 até a votação pela 

Câmara dos Deputados da PEC 5/1983, criada pelo Deputado Federal Dante de 

Oliveira em conjunto com outros pares, a qual solicitava que os brasileiros 

passassem a escolher o Presidente da República através do voto direto, votada em 

abril de 1984. 

O último capítulo trata da atuação da OAB/RN nas discussões em torno da 

aprovação da Constituição de 1988, atual lei máxima do país, que ganha mais 

importância por ser o marco para um momento de democracia plena. Para o 

entendimento desta pesquisa, a sanção da Constituição concede ao Brasil uma nova 

base legislativa, que encerra todo o entulho legal do período autoritário ainda 

presente, desde o ano que a historiografia entende como fim da Ditadura Militar, 

1985, até a aprovação da Carta Magna. Dessa forma, esse momento da pesquisa 

contempla o espaço de tempo entre a derrota da proposta de Emenda do Deputado 

Dante de Oliveira e a sanção da Constituição de 1988. 
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2 OAB/RN E A ANISTIA POLÍTICA DE 1979: CONDIÇÃO PARA UMA REFORMA 

POLÍTICA 

 

 

A aprovação da Lei 6683 de agosto de 1979, mais conhecida como Lei de 

Anistia, foi resultado de uma longa luta entre a sociedade civil organizada e os 

sucessivos governos militares que ocuparam o posto maior do Poder Executivo, 

desde 1964. Historiadores afirmam que esse processo se inicia, mesmo que em 

discursos espaçados, já em 1965, como veremos a seguir no texto. No entanto, a 

maior concentração das mobilizações em prol do restabelecimento das liberdades 

civis e políticas ocorre na segunda metade da década de 1970. 

Com a promessa de realizar uma reabertura “lenta, gradual e segura”, 

Ernesto Geisel, a partir de 1974, traz consigo o desejo dos movimentos sociais em 

busca de uma redemocratização. Todavia, no decorrer do seu governo, detectamos 

uma série de aprovações de medidas arbitrárias, como foi o chamado Pacote Abril 

de 1977, que decretava dentre outras medidas uma maior censura aos meios de 

comunicação e a adoção da figura dos senadores biônicos. 

Apenas nos fins de 1978 observam-se decisões que afrouxam em certa 

medida as amarras do governo autoritário, a exemplo do Ato Institucional 5, que 

passa a não mais vigorar a partir de dezembro do já citado ano. Outras tantas 

somente seriam postas em prática no governo posterior, o do general João Baptista 

Figueiredo, como a possibilidade de se estabelecer uma anistia ou distensão 

política, além do estabelecimento do pluripartidarismo. 

A Anistia de agosto de 1979, mesmo representando o primeiro passo do 

período tido como de reabertura política, não representou o único instrumento legal 

para garantir liberdades políticas e civis (para presos políticos e militares) nesse 

momento, observando-se na Emenda Constitucional número 26 de 198529, que 

garante a convocação de Assembleia Constituinte e amplia a lei de anistia dos fins 

dos anos 1970, e na própria Constituição de 1988, no artigo oitavo do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 
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A Ordem dos Advogados do Brasil nesse cenário constrói a imagem de 

órgão mantenedor de um Estado Democrático de Direito. Paralelamente a esse 

aspecto, mantém o trabalho de conferir ao profissional do Direito e à instituição que 

o representa seu caráter autônomo do Estado, influindo, ao mesmo tempo, nas 

discussões das formulações das leis e, essencialmente, das políticas, estando esse 

último aspecto à revelia de parte dos membros. 

Este primeiro capítulo se ocupará da análise da participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no âmbito do Rio Grande do Norte, na busca nacional pelo 

estabelecimento de uma Anistia Política, observando também o cenário político do 

próprio estado. No entanto, a título da inserção do objeto dentro de panorama maior, 

antecederemos a essa a esfera dos próprios governos militares e a atuação do 

Conselho Federal da instituição, para pensarmos como isso se refletia nas demais 

seccionais estaduais, sobretudo a potiguar. 

 

2.1 CONSELHO FEDERAL DA OAB E OS GOVERNOS AUTORITÁRIOS: A BUSCA 

POR ANISTIA, LIBERDADES E UM CAMINHO DEMOCRÁTICO 

 

A historiografia sobre a temática é extensa, uma vez que representa um dos 

períodos mais estudados pelos pesquisadores das ciências humanas no Brasil e no 

exterior nos anos finais do século XX e no século XXI30. O período compreendido 

entre 1964 e 1985, conhecido como Ditadura Militar, teve como principal 

característica a tomada, por intermédio do Golpe Civil-Militar de 1º de abril de 1964, 

do Poder do Estado pelas Forças Armadas, com o apoio de alguns setores da 

sociedade, caracterizando o aumento de medidas repressivas através de 

instrumentos jurídicos conhecidos como Atos Institucionais31. 

Devemos lembrar que o referido evento teve como denominação a alcunha 

de “revolução”, o qual já era taxado pelos grupos de esquerda enquanto golpe. 
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 Destacam-se como trabalhos importantes da historiografia nacional que ilustram os eventos em 
torno do Golpe Civil-Militar de abril de 1964: CHIAVENATO, Júlio José. O golpe de 64 e a ditadura 
militar.2. ed. São Paulo: Moderna, 2004; D‟ARAÚJO, Celina Maria Soares; SOARES, G. D.; 
CASTRO, Celso (Org.). Os anos de chumbo: memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: 
Relume-dumará, 1994; REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerda e sociedade. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2002; FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Org.). O tempo 
da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. (O Brasil Republicano, v. 4). 
31

 Os Atos Institucionais se caracterizam como instrumentos jurídicos utilizados pelos representantes 
dos governos autoritários, os quais visavam legitimar o regime e cercear as liberdades políticas e civis 
da população brasileira. Estes somam o número de 17 AIs. 
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Conforme podemos observar no primeiro Ato Institucional publicado pelo comando 

militar em 9 de abril de 1964: 

 

 

À NAÇÃO 
É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que 
acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O 
que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e 
no comportamento das classes armadas, como na opinião pública 
nacional, é uma autêntica revolução.  
A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de 
que nela se traduz, não o interesse e a vontade de um grupo, mas o 
interesse e a vontade da Nação. 
[...] O Ato Institucional que é hoje editado pelos Comandantes-em-
Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome da 
revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação na sua 
quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser 
instituído, os meios indispensáveis à obra de reconstrução 
econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder 
enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes 
problemas de que depende a restauração da ordem interna e do 
prestígio internacional da nossa Pátria. [...] 
O presente Ato institucional só poderia ser editado pela revolução 
vitoriosa, representada pelos Comandos em Chefe das três Armas 
que respondem, no momento, pela realização dos objetivos 
revolucionários, cuja frustração estão decididas a impedir. Os 
processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, 
que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. [...] Para 
demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo 
revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-
nos a modificá-la, apenas, na parte relativa aos poderes do 
Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão 
de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as 
urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja 
purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como 
nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os 
plenos poderes de que se acha investida a revolução vitoriosa, 
resolvemos, igualmente, manter o Congresso Nacional, com as 
reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato 
Institucional32. 

 

 

Em observância, a citação tem como certa uma “[...] atmosfera de aparente 

consenso midiático, político e militar [...]”33, em que a esquadra militar possibilita a 

                                                           
32

 BRASIL. Ato Institucional n. 1, de 9 de abril de 1964. Disponível 
em:<http://ricafonte.com/historia/textos/Historia_Brasil/Rep%C3%BAblica/Ato%20Institucional%201.p
df>. Acesso em: 05 dez. 2011. 
33

 CHIRIO, Maud. A política nos quartéis:revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2002. p. 48. 
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salvação da população brasileira do terror comunista. Percebemos no Ato 

Institucional toda uma complexa trama de interesses em torno de sua formulação. A 

bandeira anticomunista, se assim podemos afirmar, traça toda a redação do texto. É 

interessante ressaltar que se coloca no referido instrumento jurídico que o 

“movimento civil e militar” não se origina das necessidades de um único grupo, mas 

da Nação. No entanto, observamos que existiu previamente a 1964 toda uma 

disputa de poder entre grupos políticos, em que os militares se inserem. Outrossim, 

há o fato da perda do prestígio brasileiro em relação a outras nações, em que 

podemos ler nas entrelinhas toda a influência estadunidense no estabelecimento do 

“movimento”. Notamos toda a preocupação dos Estados Unidos na dominação 

comunista de novos territórios, dentre eles o Nordeste brasileiro, como indicado em 

estudos realizados por representantes do governo norte-americano. 

Apesar disso, esse momento não apresentou um caráter linear, ou seja, a 

violência contra a “população revoltosa” foi maior nos anos iniciais do golpe, 

principalmente após a sanção do Ato Institucional n. 5, em 1968, que potencializou a 

repressão do governo autoritário, sendo considerado um golpe dentro do golpe. A 

diminuição dessa coerção foi perceptível já nos anos finais desse período, todavia 

as denúncias sobre prisões arbitrárias ainda eram noticiadas. Essas ações 

arbitrárias de maior ou menor incidência podem ser percebidas conforme a linha 

militar que estava à frente do governo, caracterizada em duas: a linha dura e os 

castelistas. A primeira representa uma vertente radical dos militares e a segunda 

tomava direcionamentos considerados “brandos”, conforme o ideal do general 

Castelo Branco. 

A sociedade também não demonstrou uma opinião concisa durante esse 

período histórico. Logo de início, setores como das camadas médias e o clero 

apoiaram a chamada “revolução de 1964”, mudando de visão principalmente a partir 

1968. As camadas médias e o clero – sobretudo os que aderiram à Teologia da 

Libertação – passam a se colocar contrários às atitudes autoritárias do Governo. 

Políticos e instituições, que a princípio ajudaram e apoiaram a instalação do Golpe 

de abril de 1964, mudam seus posicionamentos a partir do momento em que 

visualizam o descompasso entre o discurso e a prática dos militares. É essencial 

para a compreensão desse momento histórico perceber que a princípio, mesmo com 

a perseguição de grupos ligados aos ideais comunistas, sendo estabelecidos 

inquéritos, prisões e exílios, houve uma série de mobilizações contra o já referido 
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golpe, sobretudo de estudantes, estas mais reprimidas com a edição do Ato 

Institucional n. 5. 

A Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou a favor do Golpe de 1964 

encabeçado pelas Forças Armadas em conjunto. Todavia, é importante 

ponderarmos a respeito de um ponto relevante dessa posição. Apesar de a literatura 

sobre o período considerar o acontecimento de 1964 como um Golpe, naquele 

momento a maior parte da população não o via como tal, mas como uma 

“revolução”, denominada assim pelos militares. 

É valido ressaltar que o imaginário popular, ratificado por expoentes da 

política brasileira, criou uma rotulação em torno dos comunistas, vendo-os como 

verdadeiros subversivos. A OAB, como órgão de caráter liberal, legalista e defensor 

dos direitos da sociedade, conforme se definia a instituição, viu com a intervenção 

militar uma forma de garantir o prosseguimento de um Estado Democrático, que 

estava em vigor há menos de 20 anos. Dessa maneira, o posicionamento da 

entidade pode ser considerado condizente com as próprias propostas iniciais da 

“revolução”, uma vez que esta tinha como objetivo a manutenção do Estado de 

Direito e ficaria à frente do Governo até o momento em que fossem realizadas novas 

eleições. 

A Ordem dos Advogados não empreendeu,enquanto instituição, nenhuma 

mobilização em defesa dos indivíduos que passavam a ser presos. Observamos a 

seguir que logo no início do período de governos autoritários a defesa dos 

perseguidos se concentrou nas mãos de poucos advogados, de forma individual, 

sobretudo até a segunda metade da década de 1970, momento em que a literatura 

localiza a reabertura política brasileira. 

Diante disso, a luta pela redemocratização não aconteceu de forma simples. 

Segundo Francisco Carlos Teixeira da Silva, existiram outros dois projetos de 

abertura política que antecederam 1979: “[...] Nas sucessões de Castelo Branco, em 

1967, e de Médici, entre 1973 e 1974, esboçaram-se propostas de abertura que 

foram rapidamente descartadas [...]”34Nesse sentido, observa-se que o desmanche 

desse “movimento revolucionário” não se desfez facilmente. De acordo com o 

general Carlos de Meira Mattos: 

 

                                                           
34

 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Crise da ditadura militar e o processo de abertura política no 
Brasil, 1974-1985. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Org.). Op. Cit. p. 256. 
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Revolução é uma coisa séria. É uma ruptura de um sistema de 
hierarquias de comando. E feita a revolução, essa ruptura não cessa 
na hora que alguém assume. Porque todos aqueles que participaram 
ativamente da revolução acham que têm direitos. Acham que têm 
direito de opinar, de orientar, de ser ouvidos. Aí começa o conflito do 
chefe da revolução com os grupos revolucionários35. 

 

 

Analisando a citação, percebemos que existe toda uma dificuldade no 

retorno de um Estado Democrático ao país, haja vista que setores militares 

agravavam a repressão do Governo sobre os grupos contrários ao status quo. Do 

governo de Castelo Branco até Costa e Silva e Médici, o caráter opressor do Estado 

apenas aumentou, sem nenhuma brecha de esperança para a reabertura política. 

Esta somente começa a tomar forma com Ernesto Geisel, a partir de 1978. 

Todavia, antes mesmo dessas possíveis tentativas colocadas por Francisco 

Silva e da fundação do movimento dirigido por Zerbini, a cientista política Fabíola 

Brigante Del Porto afirma que já havia discursos em favor da Anistia Política: 

 

 

[...] ainda em 1965 o jornalista Carlos Heitor Cony já defendera a 
anistia [...] Além disso, no plano do poder instituído, em 1967, 
formara-se no Congresso Nacional a “Frente Ampla”, que exigia a 
redemocratização, a revogação da legislação de controle e a 
realização de eleições livres e diretas. Em seu manifesto de 
lançamento, a Frente reclamava também “Anistia Geral, para que se 
dissipe a atmosfera de guerra civil que existe no país”. Pouco depois, 
em agosto de 1968, o deputado Paulo Macarini (MDB-SC) 
apresentava o primeiro projeto de anistia, que anistiaria todos os 
punidos em decorrência do envolvimento nas manifestações em 
razão da morte do estudante Edson Luís. Mesmo derrotado no 
Congresso, mostraria que a demanda da anistia já encontrava ecos 
na sociedade brasileira36. 

 

 

Na leitura da citação de Del Porto, percebemos que todos os movimentos 

em prol da anistia datam de antes do estabelecimento do Ato Institucional n. 5 de 
                                                           
35

Apud CHIRIO, Maud. Op. Cit. p. 48. Este depoimento utilizado pela autora francesa é um trecho da 
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direitos de cidadania. In: SILVA, HaikeR. Kleber (Org.). A luta pela anistia. São Paulo: Editora da 
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dezembro de 1968. Justamente no período entre a sanção do AI5 e o início do 

governo do presidente general Ernesto Geisel, em 1974, poucos são os movimentos 

que se colocaram contrários ao governo, por representar o momento mais duro na 

figura dos generais Artur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. 

Nesses primeiros anos da Ditadura Militar, a Ordem tenta se inserir nas 

discussões, mas de forma distanciada, pedindo a realização de novas eleições e 

sugerindo medidas a Constituição de 1967, que foi reformulada pela Emenda 

Constitucional de n. 1 de 17 de outubro de 196937, porém essas reivindicações não 

foram ouvidas pelos militares. 

Em 1968, o Conselho Federal se põe aos poucos contrário às práticas 

arbitrárias do regime, principalmente a respeito do assassinato do estudante Edson 

Luis, da violência de policiais contra manifestantes da “Passeata dos Cem mil” e a 

invasão ao restaurante estudantil “Calabouço” da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. A Ordem, sobretudo com o estabelecimento do Ato Institucional n. 5, não 

cessou os esforços em restabelecer um Estado de Direito, porém não apoiava atos 

que contrariassem seus preceitos éticos, como no caso do sequestro do embaixador 

americano Charles Burke Elbrick. 

Como observado por Isadora Volpato Curi: “A posição da OAB perante o 

regime pode ser dividida em três fases: de apoio ostensivo, de reprovação branda e 

de reprovação pública [...]”38. Até o momento, podemos perceber dois períodos 

desse posicionamento: quando da aprovação inicial da Ordem à interferência militar 

e no momento em que ela começou a questionar as atitudes do regime, mas, como 

já exposto, sem se colocar no centro dos debates. 

Dessa forma, a Ordem dos Advogados do Brasil passa a construir uma 

imagem de instituição mantenedora da ordem democrática. 

 

 

A defesa da ordem democrática e representativa norteou o discurso 
da OAB, pois o AI-5 eliminou a participação democrática dos setores 
mais representativos da sociedade civil. A entidade procurou ser 
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vista, então, como baluarte da democracia em defesa da sociedade 
contra o regime de exceção39. 

 

 

Analisamos que esse processo de construção imagética da instituição se 

deu com maior afinco no momento que ela passa a discutir a possibilidade da Anistia 

Política, mas principalmente com a chegada do advogado Raymundo Faoro à frente 

da presidência do Conselho Federal em 1977, que proporcionou uma visibilidade 

máxima da OAB em diferentes meios de comunicação, no âmbito dos movimentos 

da sociedade civil organizada e compartilhada pelos seus pares. Porém, José Murilo 

de Carvalho não concorda totalmente com esse desprendimento da entidade na 

defesa dos direitos democráticos, enfrentando os governos autoritários, nem com 

sua busca de um Estado de Direito apenas, mas ressalta os interesses profissionais 

envolvidos. 

 

 

A OAB, no entanto, em parte por convicção, em parte por interesse 
profissional, caminhou na direção oposta. O interesse profissional era 
óbvio, na medida em que o estado de exceção reduzia o campo de 
atividade dos advogados. O AI-5, como vimos, excluía da apreciação 
judicial os atos praticados de acordo com suas disposições. As 
intervenções no Poder Judiciário também desmoralizavam a justiça 
como um todo. Os juízes eram atingidos diretamente, mas, 
indiretamente, igualmente os advogados eram prejudicados. Muitos 
membros da OAB, porém, agiam também em função de uma sincera 
crença na importância dos direitos humanos. A V Conferência anual 
da Ordem, realizada em 1974, foi dedicada exatamente aos direitos 
humanos. A OAB tornou-se daí em diante uma das trincheiras da 
legalidade constitucional e civil [...]40. 

 

 

Vemos que o autor questiona alguns aspectos da participação da Ordem no 

processo de redemocratização, afirmando que esta não se deu apenas pelo simples 

fato da defesa dos direitos da sociedade, mas estava inserido o interesse 

profissional, visto que as novas medidas tomadas pelos militares não abriam espaço 

para sua prática. No entanto, percebemos também que Carvalho não nega a 
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inserção da instituição nas discussões em prol da liberdade. O questionamento de 

José Murilo de Carvalho, numa análise de elementos mais pormenorizados do 

cenário exposto, torna-se coerente à medida que observamos que muitos dos 

dispositivos jurídicos editados pelos governos autoritários não apenas limitavam as 

liberdades políticas e civis dos indivíduos contrários à doutrina ditatorial, mas 

induziam os advogados a trabalhos igualmente limitados. 

Esse confronto entre o trabalho do advogado e as limitações enfrentadas 

pelos dispositivos legais, obviamente, alcançava os próprios tribunais de justiça. A 

interpretação muitas vezes fechada das leis, principalmente nos fins da década de 

1970, deu lugar às possibilidades das visões dos advogados de defesa, como 

analisado por Anthony Pereira: 

 

 

O trabalho dos advogados de defesa, pouco a pouco, fez com que a 
justiça militar se tornasse mais liberal. Essa conquista ficou evidente 
em particular entre meados e fins da década de 1970, embora tenha 
sido parcialmente obscurecida pelo fato de a lei de segurança 
nacional ter-se tornado mais severa e menos severa e menos liberal 
nos últimos anos da década de 1960. De modo geral, contudo, os 
advogados alcançaram vitórias importantes em diversas áreas da lei 
de segurança nacional. Entre elas, o reconhecimento pelos tribunais 
do direito de manifestar determinadas crenças políticas; do direito de 
criticar autoridades e políticas governamentais; da necessidade de a 
acusação demonstrar acusação, e não apenas a posse de material 
subversivo, a fim de obter a condenação pelo crime de propaganda 
subversiva; e a aceitação de que a expressão de ideais subversivas 
a pequenos grupos de elite não representava infração da lei de 
segurança nacional [...]41. 

 

 

A partir das informações trazidas pelo autor, podemos realizar uma ponte 

entre o momento tido como de reabertura e, consequentemente, o aparecimento de 

movimentos de mobilização da sociedade, a exemplo do Movimento Feminino pela 

Anistia, criado em 1974 pela advogada e mãe de preso político Terezinha Zerbini. 

Ou seja, ao passo que as conquistas dos advogados de defesa junto aos júris dos 

tribunais conferiam à Lei de Segurança Nacional um tom menos forte, como 

observado por Pereira, as mobilizações da sociedade civil em prol da Anistia Política 
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e outros pontos da agenda de um futuro e sonhado Estado Democrático de Direito 

apareciam enfrentando uma pressão menor dos governos autoritários. Por 

conseguinte, é essencial salientarmos que esses movimentos iniciais foram vigiados 

de perto pelas autoridades policiais e militares, uma vez que, antes da lei de agosto 

de 1979, as prisões ainda eram reais e os exilados não poderiam retornar ao país. 

Não é apenas José Murilo de Carvalho que tem uma opinião contrária sobre 

a “verdadeira” atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, considerando que 

estava clara a atuação do advogado enquanto indivíduo. O advogado Marcello 

Alencar, que teve uma atuação expressiva na luta contra os governos autoritários, 

em depoimento concedido a PatrisiaCiancio e Wendell Deplan, quando perguntado 

sobre a participação da instituição na defesa de presos e na luta pela anistia, diz: 

 

 

[...] quanto à atuação da OAB no período, achei que tiveram 
momentos positivos, sobretudo na defesa dos advogados, e outros 
muito negativos [...] Quando fui julgado a Ordem se manifestou, 
mandou um colega da melhor categoria me defender. Mas ela 
também foi omissa em outros casos, não merecendo também 
nenhum destaque especial no seu comportamento [...] a Ordem já 
viveu momentos gloriosos em outras fases da vida da instituição42. 

 

 

Muito dessa opinião está baseado no fato do apoio dado integralmente ao 

Golpe instaurado em abril de 1964. À revelia do trabalho dos advogados de defesa 

analisado em momento anterior, a OAB, anteriormente ao seu período mais 

combativo, como colocado por Isadora Curi, apenas fez a defesa de seus pares que 

por algum motivo foram detidos pelas autoridades policiais a serviço dos governos 

militares. Essa ação está ligada diretamente à busca da construção de uma imagem 

límpida e cuja ideia de defesa da classe estivesse em pauta. Mesmo assim, a OAB, 

sempre que lembrada por suas ações dentro do período considerado de abertura 

política (1974-1985), traz consigo outras entidades que tiveram papel de destaque 

nesses acontecimentos, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), sem contar com o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), que, mesmo sendo um conjunto de antigos partidos 
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tornados ilegais pelo Ato Institucional n. 2, teve participação ímpar em todo o 

período autoritário. 

A proposta de abertura política foi uma das plataformas do presidente 

Ernesto Geisel, que, ao assumir o cargo, propôs uma abertura “lenta, gradual e 

segura”. No entanto, durante seu mandato não sinalizou nesse sentido, ao contrário, 

pois foi em seu governo que se editou o Pacote Abril, em 1977, que institucionalizou 

a criação do Senador Biônico e a censura, com a promulgação da Lei Falcão, já 

observada nas ações da Secretaria Nacional de Informação (SNI). 

A partir da segunda metade da década de 1970, observou-se a 

intensificação da luta da sociedade em prol da anistia dos presos políticos que 

estavam nos cárceres dos Governos autoritários e da restauração de um Estado 

Democrático de Direito. O Movimento Feminino pela Anistia, dirigido pela advogada 

Terezinha Zerbini, criado em 1974, representou uma das primeiras mobilizações 

sociais contra o regime ditatorial, influenciando a criação de novos movimentos, 

como é o caso do Comitê Brasileiro pela Anistia, surgido em 1978, que contou com a 

participação de setores da sociedade civil organizada: familiares de presos políticos, 

estudantes, artistas, clero, OAB, ABI, MDB, entre outros. 

O presidente militar Ernesto Geisel pouco contribuiu para a consolidação do 

projeto de abertura política, contrariando sua plataforma, que sinalizava para uma 

abertura política “lenta, gradual e segura”. Francisco Silva diz: 

 

 

Na verdade, o projeto Geisel-Golbery supunha, para seu completo 
êxito, a subordinação completa da sociedade civil aos objetivos e 
prazos estabelecidos pelo poder e jamais revelados ao público. O 
próprio Geisel afirmaria que “[...] não havia projeto algum [...]” [...]43 

 

 

Apesar de o período de redemocratização ter sido iniciado em 1974, como 

costuma ser dito na historiografia sobre o tema, somente nos meses finais de 1978 o 

então presidente deu o primeiro dos passos para a redemocratização do país. Ele 

revogou o AI5 e criou um projeto de abertura para ser desenvolvido no governo de 

João Baptista Figueiredo. As principais pautas das reformas políticas de 1978 
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compreendiam, dentre outros aspectos, a anistia aos presos políticos e o 

pluripartidarismo. 

Foi em 1977 que a Ordem, enquanto instituição, colocou-se oficialmente 

contra os governos autoritários, aumentando o coro em favor da redemocratização 

brasileira junto com as demais entidades da sociedade civil. Segundo Isadora Curi, 

esta se deu no momento em que Raymundo Faoro assume a presidência do 

Conselho Federal da OAB (1977-1979). 

As atitudes tomadas por Faoro na presidência da Ordem foram deveras 

criticadas, haja vista que ele mantinha constantes reuniões com o então presidente 

general Ernesto Geisel, promovidas pelo “braço direito” de Geisel, Petrônio Portela. 

É importante ressaltar que Portela, apesar de ser um dos homens de confiança de 

Ernesto Geisel, tinha livre acesso entre os que compunham o governo e entre os 

oposicionistas, sendo um dos responsáveis pela reivindicação de uma anistia ampla, 

geral e irrestrita. Dessa maneira, Raymundo Faoro beneficiou-se de tal contato para 

promover discussões junto ao governo, propondo medidas que possibilitassem, 

dentre outras, a anistia dos presos políticos e o encaminhamento para um Estado 

Democrático de Direito. 

Podemos afirmar que o advogado Raymundo Faoro fez um grande trabalho 

diplomático entre os expoentes da sociedade civil e o governo militar. Contudo, de 

forma a corroborar as informações dadas por Curi, a instituição proporcionou para si 

uma postura mais combativa com o presidente da Ordem entre 1979 e 1981, o 

advogado Eduardo Seabra Fagundes. 

Em livro de entrevistas organizado pelo ex-presidente do Conselho Federal 

Hermann Assis Baeta e cedido à historiadora Marly Motta, História da Ordem dos 

Advogados do Brasil: a OAB na voz dos seus Presidentes, Eduardo Seabra 

Fagundes afirma que seu período à frente da presidência (1979-1981) da instituição 

mudou totalmente o status quo da OAB, a qual, segundo o entrevistado, mantinha 

um posicionamento moderado em demasia, este relacionado ao seu antecessor, o 

advogado Raymundo Faoro. 

 

 

[...] A postura do Instituto durante a minha presidência era muito mais 
combativa do que a da Ordem na mesma ocasião. Isso me leva a 
crer que fui eleito presidente contra o pensamento conservador, ou 
melhor, moderado, da Ordem. Tanto que Raymundo Faoro, que foi 
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meu amigo durante muito tempo, a partir de um certo momento 
passou a receber mal a minha candidatura, chegando a tomar certas 
atitudes que, depois, interpretando-as, percebi que decorriam dessa 
divergência ideológica44. 

 

 

O seu sucessor afirma que mesmo representando um período mais 

moderado da entidade, Faoro foi importante para que a OAB ganhasse visibilidade 

perante a mídia nacional. Ainda assim visualizamos que a representação da 

entidade perante a sociedade poderia ter tido um caráter único, mas suas ações, 

responsáveis por essa identidade, estavam sujeitas a formas de pensamento que 

estavam por cima. Isso se constitui objeto salutar, no momento em que temos 

considerações como as do advogado Caio Mário da Silva Pereira: 

 

 

[...] me afastei. O que aconteceu foi que o meu sucessor na 
presidência da Ordem, o dr. Eduardo Seabra Fagundes, começou a 
receber uma certa influência de organismos estranhos à Ordem, com 
tendências de esquerda, o que me incomodou. [...] Era mesmo uma 
tendência à esquerda que vinha se manifestando. Eu, que não tinha 
essa tendência e achava que a Ordem devia ser livre, deixei de 
comparecer às reuniões e acabei me afastando totalmente. Não ia 
mais à Ordem dos Advogados, porque eu ficava numa situação muito 
desagradável: ou eu me tornava “do contra”, me opondo a toda e 
qualquer proposta, ou eu aceitava. Eu não podia aceitar, então, para 
não figurar como a ovelha negra, me afastei45. 

 

 

A partir dessa contribuição, observamos que havia conflitos, os quais 

influíam na tônica de como a OAB processaria sua luta a favor da redemocratização, 

que teve como principal passo a Anistia Política de 1979. Mesmo com o 

posicionamento de Caio Pereira, a sua decisão de se retirar das reuniões do 

Conselho Federal se caracterizava como embate e não enquanto partícipe ou no 

auxílio da manutenção de uma harmonia, até porque houve dissonância. 

A proposta de anistia empreendida pelo governo militar, segundo o Comitê 

Brasileiro pela Anistia, era limitada e restritiva, ao contrário da proposta do comitê 
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que desejava uma lei ampla, geral e irrestrita. Todavia, conforme o historiador David 

Maciel 

 

 

[...], apesar da unidade em torno dessa proposta, as posições do 
movimento pela anistia variavam quanto ao grau da pressão a ser 
exercido sobre o governo. O temor de um retrocesso político, em 
função da indisposição de setores expressivos do governo em aceitar 
uma anistia ampla, geral e irrestrita, levava setores da oposição a 
considerarem a possibilidade de se aceitar uma anistia tolerável para 
o governo e de romper o compromisso de “conciliação nacional” 
oferecido por Figueiredo à oposição ainda em dezembro de 1978 
[...]46. 

 

 

A anistia foi promulgada no dia 28 de agosto de 1979. Não obstante, o MDB 

discordou do projeto do governo, cogitando a esperança de se aprovar um 

substitutivo que favorecesse uma anistia ampla, geral e irrestrita, como as propostas 

dos senadores Marcos Freire (MDB) e Djalma Marinho (ARENA-RN), todavia, estas 

não foram aprovadas. A Lei n. 6683 iniciava com o seguinte texto: 

 

 

Art. 1º  É concedida anistia a todos quantos, no período 
compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 
1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes 
eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos 
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 
vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, 
punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares 
(vetado). 
§ 1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados 
por motivação política. 
§ 2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram 
condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro 
e atentado pessoal [...]47. 
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Apesar de ter sido considerada parcial e restritiva, a lei representou as lutas 

e pressões da sociedade organizada contra um governo autoritário e repressivo, 

sendo ela uma conquista. Mesmo não alcançando todos os presos políticos, uma 

vez que deixava de fora os que praticaram atos classificados como crimes de 

sangue (tortura, sequestro, dentre outros), embora a oposição afirmasse serem 

estes conexos à causa, muitos foram os que se beneficiaram, saindo das prisões, 

voltando do exílio e deixando a clandestinidade. Porém, a mesma lei concede aos 

torturadores o benefício do esquecimento dos atos arbitrários. 

No entanto, a Anistia Política de agosto de 1979 não representou o fim do 

período dos governos autoritários, os quais, de acordo com a literatura sobre o tema, 

arrastaram-se até o ano de 1985, momento da eleição indireta de um governante 

civil à presidência. Para efeito de análise deste trabalho, o recorte se estende até o 

ano de 1988, uma vez que o Brasil ainda estava sob a égide da estrutura política e 

jurídica da Ditadura e havia o fato da não escolha do maior representante da nação, 

o presidente, pelo voto direto, acontecimento consolidado com a aprovação da 

Constituição de 1988, em outubro do referido ano. 

 

 

2.2 A OAB/RN COMO ESPAÇO DE LUTA E MEMÓRIA DA ANISTIA EM TERRAS 

POTIGUARES 

 

 

Não diferente do que se passava no cenário nacional, o Rio Grande do Norte 

pré-1964 vivia em constantes conflitos de grupos políticos, mais especificamente de 

oligarquias familiares que dominavam a política potiguar. 

As décadas de 1950 e 1960 no estado podem ser caracterizadas, de acordo 

com José Willington Germano48, por constantes mudanças e agitações no campo da 

política, economia e nos movimentos educacionais. 

Observa-se que no Nordeste as eleições de 1958 representaram a queda de 

diversas oligarquias interioranas e marcaram a ascensão da política das massas, o 

denominado populismo. No Rio Grande do Norte, esse momento determinou a cisão 
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de um grupo político formado por dois personagens da história local e nacional: 

Dinarte Mariz e Aluízio Alves. Esses expoentes da política delinearam duas grandes 

representações, a saber: a oligarquia agrária algodoeira-pecuária e o populismo, 

respectivamente. 

 

 

[...] referindo-se às eleições de 1960, Francisco de Oliveira assinala 
que “em um Estado como o Rio Grande do Norte, a correlação de 
forças e suas mudanças indicam o mesmo movimento: a cisão que 
opera na UDN, entre as alas Dinarte Mariz e Aluízio Alves, é uma 
cisão produzida pela penetração da burguesia do Centro-Sul: a ala 
Dinarte Mariz continuará sendo a mais lídima expressão da 
oligarquia agrária algodoeira-pecuária, enquanto o „populismo‟ de 
Aluízio Alves é um resultado da penetração do Estado Nacional 
burguês”49. 

 

 

Conforme Sérgio Trindade50, a ruptura entre esses dois líderes políticos 

ocorreu nas eleições de 1955, quando a União Democrática Nacional (UDN) ganhou 

as eleições para o governo do Estado na figura de Dinarte Mariz. Com a vitória de 

Mariz, Aluízio Alves o procura para dar sugestões para o governo do colega 

udenista, as quais foram recusadas pelo então governador. 

Com esse episódio e com a ascensão de Aluízio Alves no seio da UDN, a 

ruptura entre esses personagens se deu com as eleições de 1960, momento em que 

os udenistas se embatem nas figuras de Aluízio Alves e Djalma Marinho, trazendo a 

vitória do primeiro. Vale ressaltar que Aluízio Alves e seu vice Walfredo Gurgel são 

apoiados por uma coligação denominada “Cruzada da Esperança”51. No caso de 

Djalma Marinho e Vingt Rosado, recebiam o apoio de Dinarte Mariz, uma vez que 

seguiam sua liderança. 

No âmbito da municipalidade, a capital potiguar elegeu para prefeito Djalma 

Maranhão, o qual, com o apoio e com a participação de trabalhadores, intelectuais e 

estudantes na administração, desenvolve uma das gestões mais democráticas, 

como analisa Homero Costa: 
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A administração de Djalma Maranhão na prefeitura de Natal será a 
mais democrata que a cidade já teve. Destacaram-se entre as suas 
realizações a Campanha de Péno Chão Também se Aprende a Ler, 
o Centro Popular de Cultura e o Fórum de Debates, que trouxe a 
Natal intelectuais de nomes renomados para discutir temas 
relevantes da conjuntura nacional e internacional52. 

 

 

Tais direcionamentos adotados pelo prefeito Djalma Maranhão lhe trouxeram 

diversos problemas com o estabelecimento do Golpe Civil-Militar de 1964, 

destacando-se dentre os quais o fim do movimento de educação popular, que foi a 

Campanha de Péno Chão53, e o seu exílio. 

As mobilizações da sociedade, como, por exemplo, as dos estudantes e 

trabalhadores, são observadas com o IV Congresso Latino-Americano ocorrido em 

1961 em Natal e com a organização das Ligas Camponesas e do Comando 

Estadual dos Trabalhadores. 

Todavia, no encalço desses movimentos democráticos observados no 

território potiguar, a vigilância estadunidense aos ideais comunistas se colocava 

forte a partir dos investimentos econômicos no Estado, concretizado por meio da 

aliança com o governador Aluízio Alves. 

Com o estabelecimento do Golpe Civil-Militar de 1964, houve a delimitação 

dos espaços ocupados por esses grupos a favor ou contra esse evento. O prefeito 

Djalma Maranhão apoiou o presidente João Goulart, fazendo do Palácio Felipe 

Camarão o Quartel General da resistência. O governador Aluízio Alves se posiciona 

a favor dos militares, auxiliando o governo golpista na identificação dos comunistas, 

através da construção do conhecido “Relatório Veras”. 
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Em observância ao exposto, vemos que o Golpe Civil-Militar de 1964, 

seguido pelos 21 anos da Ditadura, mudou a face política do Brasil e do Rio Grande 

do Norte. Diversos grupos foram silenciados e ceifados dos seus principais líderes, 

exilados e perseguidos pelo Estado. 

A seccional potiguar da Ordem dos Advogados do Brasil desenvolve nesse 

período uma defesa legalista e elitista como “natural” à sua condição de defensora 

das leis e refúgio da elite econômica e intelectual do Estado, tomando o lado do 

governo militar. 

Havia no interior da OAB no mínimo duas visões políticas delineadas: a 

esquerda e a direita. No entanto, são observados elementos de sintonia, embora nos 

deparemos com um entrave: a construção de um espaço quase utópico, sem 

conflitos ou pensamentos contrários. Tal fato não constitui uma falsa afirmação, uma 

vez que para a consolidação da identidade e da memória de uma instituição, na 

disputa para fazê-lo, as arestas são ocultadas. 

Carlos Roberto de Miranda Gomes, presidente da seccional do Rio Grande 

do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil entre os anos de 1989 e 1991, é 

advogado aposentado e ex-procurador do Tribunal de Contas. Atualmente mantém 

escritório de advocacia com seu nome, mas não advoga. Antes de sua presença à 

frente da presidência da OAB/RN, atuou em diferentes direções e comissões no 

interior da instituição, mesmo, segundo o próprio, em gestões que representavam 

politicamente pensamentos contrários aos deles. 

Carlos Gomes, em entrevista, passa uma sensação de cooperação entre as 

diferentes visões encontradas nas entranhas da Ordem dos Advogados. Nesse 

sentido, observamos que os diferentes posicionamentos arremetidos pela entidade 

estiveram condicionados durante o período em análise à atuação dos presidentes, 

tanto em nível estadual quanto no Conselho Federal.  

De acordo com as colocações de Curi, a Ordem dos Advogados do Brasil foi 

modificando sua atuação perante as ações dos governos autoritários. A autora 

observa que a instituição confere apoio ao Golpe de 1964, haja vista que este tem 

como objetivo a defesa da ordem democrática, bandeira sustentada desde o fim do 

chamado Estado Novo, como analisado por Marcos Aurélio Matos em sua tese, em 

que a partir de 1946 diversas entidades da inaugural sociedade civil organizada 

aderem à nascente visão liberal-democrática no país. Num segundo momento, o que 

Isadora Curi denomina como “reprovação branda” e “reprovação pública” deve-se à 
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passagem das críticas passivas aos governos autoritários às formas mais efetivas e 

concretas do Conselho Federal da OAB, representado, de acordo com a autora, na 

figura de Raymundo Faoro, presidente da OAB nacional entre os anos de 1977 e 

1979.  

Como já referido no parágrafo anterior, na literatura sobre a história da 

entidade, percebe-se que ela apoiou a instalação do Golpe Civil-Militar de 1964, haja 

vista que, enquanto “revolução” para maior parte da população, tinha como propósito 

a defesa da continuidade da democracia no Estado brasileiro. Gomes, nesse 

período, era recém-ingresso no curso de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, mas ainda como estudante já mantinha relações com a seccional 

potiguar da OAB, até mesmo porque seu pai era Juiz de Direito e professor do 

referido curso. Em sua fala, percebemos a manutenção dessa visão, no momento 

que afirma: 

 

 

Na verdade, o Brasil vivia uma situação de anarquia, 
precisavam-se colocar os pontos nos “is”. Eu creio que o 
movimento em si [...] teve um objetivo patriótico [grifo nosso], 
mas infelizmente, logo que terminou o governo de Castelo Branco, 
que eu acho que foi o único que respeitou, tanto que ele queria já 
entregar o poder aos civis. Daí por diante nós não tivemos nenhum 
grande presidente. Os presidentes passaram a adotar instrumentos 
de tortura, de pressão54. 

 
 

Observemos que nas considerações formuladas pelo entrevistado, em 

destaque, elucida-nos para o seguinte aspecto: a consolidação da figura negativa 

dos comunistas ou do comunismo no Brasil. Em outros momentos da entrevista, ele 

afirmou manter relações de amizade com indivíduos de inclinação à esquerda, mas 

independentemente dessa informação vemos que a disputa das diferentes visões 

políticas era latente, não somenteem relação aos grupos que almejavam a todo 

custoo controle do Estado, mas essas discussões são notadas dentro das 

instituições. Nesse sentido, Carlos Gomes, mesmo enquanto estudante, reproduzia 

em certa medida um discurso vitorioso na entidade. Em fala no conselho potiguar 

em 31 de março de 1964, o advogado João Medeiros Filho realiza a defesa da 

democracia, mas à revelia de um provável Estado comunista: 
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[...] decadência das instituições políticas que certos elementos da 
indústria e do comércio auferem lucros astronômicos em 
especulações criminosas; que só os políticos endinheirados, ou os 
que se rebaixavam a imposições humilhantes, têm possibilidade de 
vencer eleições; que os cargos públicos servem de trampolim para 
negociatas. Daí, porém, a admitir o marxismo, o comunismo, vai 
muita distância. Não é verdade, portanto, como dizia Marx “que os 
ideólogos democratas que se têm elevado a um nível suficiente para 
compreender teoricamente o movimento histórico em seu confronto, 
se inclinarem para o comunismo”. 
[...] As palavras estas que proferimos com o mais arraigado 
nacionalismo, nacionalismo sem xenofobia, sem extremismo, sem 
radicalização, porque entendemos que o advogado que defende 
instituições democráticas não pode ficar indiferente à evolução 
político-social55. 

 

 

Mais uma vez, aferimos a consolidação de uma imagem, mas nesse 

momento a partir do discurso de um representante do conselho. Igualmente, 

podemos analisar que essa fala não era apenas uma repetição, baseada num 

desconhecimento das causas, mas também fundada numa ideologia concreta. 

Observada a distância temporal das narrativas dos advogados Carlos Gomes e 

Medeiros Filho, a primeira obtida em pleno século XXI e a última coletada nas atas 

do Conselho da seccional potiguar da OAB, no calor das discussões às vésperas da 

instauração do Golpe Civil-Militar, constatamos elementos de ligação entre eles, mas 

que poderiam ser sintetizados pela defesa das instituições democráticas brasileiras. 

Não obstante, essa defesa se faria pelo ataque diretamente proporcional às 

investidas do comunismo no Brasil. 

Essa síntese está enquadrada dentro da produção dessa identidade 

discutida na citação de Rennê Martins, porém a OAB, no passar dos anos dos 

governos autoritários, posicionou-se frente aos acontecimentos sempre com essa 

perspectiva, obviamente de acordo com sua visão oficial. No entanto, essas 

considerações nos possibilitam pensar em dois questionamentos que se relacionam: 

será que a preocupação da OAB era a manutenção da Ordem Democrática? Ou 

apenas manter um estado de conservadorismo? Estando esse conservadorismo 
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atrelado tanto ao momento do estabelecimento do Regime Militar quanto, em certa 

medida, ao próprio período de redemocratização. 

Mesmo não sendo a primeira a levantar a bandeira da anistia política, pois, 

segundo o advogado Roberto Furtado, tal fato foi proporcionado pelo Movimento 

Feminino pela Anistia criado em 1974, a OAB lançou formas para buscar esse 

instrumento de Estado. 

 

 

[...] O primeiro movimento foi o movimento de anistia feminino, o 
Comitê Feminino de Anistia de Terezinha Zerbine. Depois criou-se o 
federal e o nosso aqui foi o segundo ou terceiro. Então, veio a ideia e 
nós então fundamos aqui. Eu fui presidente, Rizolete foi secretária, o 
vice-presidente era o vereador Sérgio Dieb e nos reuníamos na OAB. 
Ficamos nos reunindo na OAB, que a presidência era de Varela 
Barca na época [...]56. 

 

 

Roberto Brandão Furtado atuou como presidente da seccional do Rio 

Grande do Norte da OAB entre os anos de 1981 e 1983, mas mesmo na gestão de 

Carlos Antônio Varella Barca (1979-1981) teve destacada atuação na participação 

de comissões, sobretudo, substituindo-o inúmeras vezes no cargo, uma vez que 

Varella Barca havia desenvolvido uma doença durante seu mandato. 

Na citação, Roberto Furtado não se referia a nenhuma entidade criada 

diretamente pela seccional potiguar, mas ao Comitê Norte-rio-grandense pela Anistia 

(CNA) oficializado em maio de 1979, que já tinha suas atividades observadas no ano 

anterior. O interessante nessa intervenção de Furtado está no fato de que os 

advogados agiam também independentemente da instituição que os representava, 

uma vez que o presidente do CNA era um advogado que já havia defendido dezenas 

de processos em defesa de presos políticos, mesmo em períodos em que a OAB/RN 

não concedia apoio aos presos do estado. É importante ressaltar que Roberto 

Furtado pertencia ao Conselho Estadual da OAB e substituiu por diversas vezes o 

presidente Carlos Antônio Varella Barca. Por sinal, Varella Barca foi o presidente 

que concedeu ao CNA a sede da OAB para que organizassem suas reuniões. 

No Rio Grande do Norte, foi possível observar a adesão de alguns grupos 

aos anseios da luta pela redemocratização do Brasil. Em 18 de abril de 1979, foi 
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criado o Comitê, inaugurado na Câmara Municipal do Natal, com a presença de 

Terezinha Zerbini. Esse evento representou o auge de uma série de atos do CNA 

denominada de Semana da Anistia, composta por palestras, amostras de arte, 

pedágio, panfletagem, visita aos presos políticos, dentre outros. O comitê do Rio 

Grande do Norte contou com Roberto Furtado, no cargo de presidente, com o 

vereador Sérgio Dieb e com a socióloga Rizolete Fernandes, vice e secretária, 

respectivamente. Tinha como função, assim como o CBA, despertar a sociedade 

para as torturas que aconteciam no governo militar e também pressionar este para 

que fosse concebida a Anistia. 

No dia 19 de abril de 1979, o jornal Diário de Natal anuncia em pequena 

nota que o vereador Sérgio Dieb havia promovido um discurso na Câmara Municipal 

em favor da anistia. 

No jornal Tribuna do Norte, chama-nos a atenção o destaque feito para a 

Semana de Anistia organizada pelo Comitê Norte-rio-grandense pela Anistia e por 

diversas outras entidades. Em nota do dia 15 de abril, o periódico anuncia o início do 

evento citado acima que se prolongaria até o dia 18. A Semana contava com uma 

programação na qual visava alertar a população contra as atitudes repressivas do 

governo militar e juntar forças em defesa de uma anistia ampla, geral e irrestrita. 

O evento previa visita ao único preso político que se encontrava no Estado, 

o potiguar Maurício Anísio Araújo, palestras proferidas em diversos bairros de Natal, 

exposição de manifestações culturais e encerramento, no dia 18, com um Ato 

Público que aconteceria no plenário da Câmara Municipal da cidade. 

No livro Anistia 20 anos 1979-199957, organizado pelo Sindicato dos 

Bancários e posteriormente reafirmado em depoimento proferido em uma palestra 

em 2006 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a ex-secretária do 

Comitê Norte-rio-grandense pela Anistia, a socióloga Maria Rizolete Fernandes58, 

afirmou que tal evento contou com a presença da advogada e presidente do MFA 

Terezinha Zerbini. No entanto, essa participação não é confirmada pelo jornal. Outro 

é o fato de que Maria Rizolete Fernandes traz ao conhecimento que o Comitê do 

Estado foi instituído no dia 18 de abril na Câmara Municipal. Todavia, essa 

                                                           
57

ANISTIA 20 anos 1979-1999: um resgate da luta no Rio Grande do Norte. Natal: Sindicato dos 
Bancários, 2000. 
58

 FERNANDES, Maria Rizolete. Depoimento concedido à Prof. Dra. Maria da Conceição Fraga em 
evento do Departamento de História da UFRN. Natal, 2006. 



58 

 

informação não é colocada em nota. Após o fim da referida Semana, no dia 19 de 

abril, ainda na Tribuna do Norte, é publicado um balanço referente ao evento. 

 

 

Com um ato público na Câmara Municipal, ontem à noite, Rio Grande 
do Norte disse, mais uma vez, presente à grande campanha nacional 
pela anistia geral e ampla, principal símbolo da luta dos brasileiros 
pela democracia hoje em nosso país. Dessa maneira, através de 
manifestações simples e constantes, o nosso Estado vai honrando as 
suas tradições de civismo [...]. 
Somamos, portanto, a nossa voz a de todos os que lutam pela 
anistia, conscientes de que essa luta pertence a todos os brasileiros, 
sem qualquer discriminação política ou ideológica. Não é uma luta do 
MDB ou da ARENA, de civis ou de militares, de esquerda ou de 
direita. É uma campanha de todos em favor do bem comum de todos 
os brasileiros59. 

 

 

Como vemos, podemos perceber que o dia 18, mesmo com a existência do 

Comitê, representou a sua oficialização. Porém, o fato de o nome de Terezinha 

Zerbini não ser citado deve-se ao momento dos governos autoritários e ainda 

repressivos, apesar dos ares de abertura política. 

Ainda sobre os fatos que se sucederam durante a chamada Semana de 

Anistia, podemos dar maior destaque às discussões travadas no interior da Câmara 

Municipal do Natal, contidas nas Atas das Sessões da Câmara, entre os dias 18 e 

19 de abril. 

No dia 18, dia da criação do CNA, o vereador Sérgio Dieb vai à tribuna e faz 

o seguinte discurso: 

 

 

[O Vereador Sérgio Dieb] vai à Tribuna para registrar a passagem, 
nesta data, do Dia Nacional da Anistia, fazendo a leitura de um 
manifesto do Congresso Nacional de Anistia, o qual diz: “O Brasil é 
uma Nação dividida. Há quatorze anos tenta-se silenciar seu povo. O 
regime imposto contra os interesses da maioria da população, 
outorgam-se o direito de Legislar sobre tudo e todos. A tudo e a todo, 
por todos os meios tentam impor sua vontade. Aqueles que contra 
ele se colocaram foram marcados pela perseguição política, sem 
defesa e sem direitos, como toda a Nação. Há quatorze anos 
aprofunda-se a distância entre o regime e o povo. E o povo esta 
saturado de arbítrio. Hoje a Nação reinvidica[sic] seus direitos. 
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Operários vão à greve a fim de recuperar seu poder aquisitivo 
arruinado. Advogados, falando em nome da Nação indignada, 
repudiam firmemente a Lei de Segurança Nacional, instrumento de 
perpetuação da violência e do arbítrio. Estudantes exigem o papel 
constitutivo que lhes cabe na condução dos destinos da Nação 
através de suas Entidades livres e representativos. Os trabalhadores 
afirmam seu elementar direito de sindicatos livres e independentes. A 
igreja solidariza-se com os marginalizados. O povo reaje[sic] e é no 
próprio povo que crescem as forças capazes de construir uma Nação 
renovada e justa. [...] O preço pago pela Nação foi parcialmente 
documentado no Congresso: censuras, demitidos, reformados, 
exilados, banidos, presos, torturados, perseguidos mortos e 
desaparecidos: este é o saldo de quatorze anos de arbítrio e 
violência. O povo exige Anistia: liberdade para todos os presos e 
perseguidos políticos; volta de todos os exilados e banidos; 
recuperação dos direitos políticos de quem os teve cassados ou 
suspensos; readmissão nos quadros civis e militares. Fim das 
torturas, fim da Legislação de exceção”. [...] Em a parte o Vereador 
Armando Viana diz que este manifesto tem conotação subversiva, 
pois ninguém assinou a nota nem aparece os nomes dos 
participantes60. 

 

 

Percebemos que nos dizeres dessa Ata o vereador e também vice-

presidente do Comitê Norte-rio-grandense de Anistia expõe o discurso proferido pelo 

comitê nacional e suas reivindicações. Dieb, apesar de dizer que o material lido era 

resultado das discussões feitas no Congresso Nacional de Anistia, não faz menção à 

criação do Comitê. O mais interessante nesse mesmo documento é a manifestação 

do vereador Armando Viana, que considera o ato de Dieb como subversivo, o que se 

desdobrou no pronunciamento de Viana no dia seguinte. 

 

Em seu pronunciamento [o Vereador Armando Viana] [grifo nosso] 
presta também homenagem a Tiradentes, dizendo que o mesmo 
ofereceu seu sangue para que fosse implantada a liberdade 
brasileira. Contrastando com o espírito patriota de Tiradentes, maus 
brasileiros, antes de 1964 comandavam um movimento, tentando 
implantar o regime comunista, jogando o País no caos. Aconteceu a 
Revolução de 31 de março de 1964 e o desenvolvimento se verificou 
no País. Atualmente quando o Governo pretende fazer uma abertura 
política, maus Brasileiros, ou seja, comunistas tentam novamente 
vilipendiar a Nação Brasileira. Deixa seu total protesto contra o 
manifesto lido na Sessão anterior, pelo vereador Sérgio Dieb, por 
considerá-lo um atentatório ao regime democrático e que envergonha 
o País. Analisando um dos tópicos do citado manifesto que afirma 
que o Brasil está dividido, o Orador diz trata-se de uma calúnia, vez 
que os três Poderes tramitam coesos, tendo um Governo 
preocupado com os problemas do povo, [...]. Diz ainda que o 
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manifesto pede Anistia ampla e irrestrita e abolição da Lei de 
Segurança Nacional, o que considera um absurdo e um ato 
subversivo, pois, diz o Orador, pedir o fim da Lei de Segurança 
Nacional é o mesmo que destruir, no cristão, a fé em Deus e 
exterminar toda a estrutura democrática brasileira. E os que pedem 
tal insensatez são os comunistas de antigamente. Acha que os 
brasileiros patriotas opinam por uma Anistia gradual e individual. 
Finalizando diz que ontem nesta Casa, mesmo contrariando a 
opinião de alguns Vereadores, reuniu-se o Comitê para Anistia, 
tendo-se constituído uma noite nefasta para o Poder Legislativo pois 
somente fazer voltar a anarquia que reinava anteriormente no País 
[...]61. 

 

 

Vemos que a fala do vereador Armando Viana tem como objetivo a defesa 

total do regime vigente e a desqualificação do movimento de Anistia e seus 

membros, fazendo menção ao comunismo e ao risco à moral da religião cristã. 

Nesse período, observamos opiniões diversas a respeito dos acontecimentos 

políticos do Brasil que ultrapassam a dicotomia visualizada nas falas de Sérgio Dieb 

e Armando Viana. 

Mesmo oficializado em maio de 1979, em decorrência da culminância dos 

trabalhos da Semana de Anistia de 15 a 18 de maio, o Comitê Norte-rio-grandense 

de Anistia já apresentava uma atividade anteriormente à sua fundação oficial, que 

data de 1978, cujas reuniões aconteciam de forma clandestina. AlinyDayany Pereira 

de Medeiros, na análise de depoimentos junto aos partícipes do referido Comitê, 

observa que a figura do advogado e da própria OAB/RN somente se fez presente 

próxima à legalização do movimento, sendo que apenas nesse momento as 

reuniões do Comitê foram levadas ao interior da sede da Ordem. 

 

 

Antes da legalização do Comitê, já havia um grupo que realizava as 
reuniões para discutir a anistia. De acordo com Florizel de Medeiros 
Júnior, membro do Comitê, apenas poucas pessoas participavam 
dele no momento da clandestinidade e mesmo os advogados não se 
envolveram de imediato, nem em sua maioria [...]62. 
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Qualquer movimento de contestação à ditadura, logicamente, era 
ilegal. Além de ilegal até a data da publicação no Diário Oficial do 
RN, em 1978, o Comitê chegou a se reunir de forma “clandestina”, 
até mesmo em calçadas escuras da Cidade Alta, perto do Colégio 
Churchill. Só com a ação do Dr. Varela Barca que conseguimos a 
sede da OAB para reunir. Convém salientar que a oposição à 
ditadura contava com o engajamento de pouquíssimos advogados no 
Rio Grande do Norte63. 

 

 

Com a contribuição de Medeiros, analisamos que, apesar da importância e 

visibilidade dada ao movimento com a inserção dos advogados e da presidência da 

OAB/RN no movimento de anistia no Estado, esses indivíduos e instituição somente 

aderiram ao processo, pelo menos oficialmente, quando se percebia uma 

sinalização mais efetiva do próprio governo para uma possível e próxima reabertura. 

A anistia no Rio Grande do Norte era defendida por poucos e cujos espaços se 

espaçavam pela cidade do Natal, em decorrência da clandestinidade e obscuridade 

conferidas aos dispositivos legais que vigoravam na época. 

Independentemente do momento em que a Ordem dos Advogados potiguar 

adere à campanha de anistia na figura do Comitê, o espaço físico da instituição e o 

seu capital político junto à estrutura de tomada de poder do país se congregam aos 

lugares da memória do processo no estado. Todavia, observamos na análise de 

Medeiros e de seu depoente Florizel de Medeiros Júnior, apesar de poucos 

advogados terem mergulhado no projeto de anistia, mesmo que tardiamente, que 

esse limitado número leva para a instituição os anseios sociais na busca por 

liberdades democráticas. 

Apesar desses anseios, o trabalho empreendido pelos membros junto à 

OAB/RN se deu de maneira a estabelecer as dissonâncias no âmbito da instituição, 

o que não é observado na narrativa de Carlos Gomes, que confere a Varella Barca e 

Roberto Furtado a responsabilidade em trazer a pauta para a seccional potiguar, 

mas ao mesmo tempo criando sempre uma áurea de sintonia e concordância entre 

os integrantes da Ordem. 

 

 

[...] desde que começou a aparecer as possibilidades da abertura 
democrática, Varella Barca e Roberto Furtado logo eles encamparam 
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a ideia de ir montar um comitê pró-anistia lá na OAB, então a OAB 
nunca esteve ausente nestes movimentos. Quando já algum tempo 
depois, eu criei o Comitê em Defesa da Vida já havia a anistia, então 
eu reuni na OAB todos os presos políticos que foram perseguidos 
numa sessão histórica, que foi gravada e filmada por uma entidade 
da arquidiocese de Natal de memória popular [...]64. 

 

 

Mesmo tendo como barreira o governo militar que limitava, em certa medida, 

as ações da OAB na luta pela redemocratização, podemos pensar que os próprios 

membros da entidade também configuravam um limite dessa atuação. 

 

[...] Moderada até mesmo quando, por exemplo, em 77 ou 78, 
quando começou o movimento de anistia aqui. Eu só consegui, e eu 
era conselheiro da OAB, [...] o prédio para nós fazermos as reuniões, 
porque Varella Barca era o presidente, pois muitos diretores [diziam] 
– homem, não dá certo, não vamos nos meter nisso. Depois não, a 
Ordem tomou uma posição mais radical, a favor dos presos [...]65. 

 

Roberto Furtado, a partir de sua fala, mostra que os advogados militantes da 

OAB também não tinham confiança no processo de reabertura política e, nessa 

medida, também cerceavam a entidade, talvez de forma inconsciente ou consciente. 

O advogado Gileno Guanabara de Sousa, integrante do Conselho Estadual, 

a partir da segunda metade da década de 1970, e partícipe do Comitê de Anistia no 

Estado, em seu depoimento também confere as dificuldades enfrentadas pelos 

advogados defensores da Anistia Política no interior da OAB/RN, sobretudo na 

tentativa de levar as reuniões do Comitê Norte-rio-grandense de Anistia para a sede 

da instituição. 

 

 

Aí veio a questão da Anistia. Foi o primeiro teste, assim, importante. 
Um grupo à direita dizia que a Ordem não podia sediar o movimento 
de anistia no prédio da Ordem. Por que aquilo implicava numa 
servidão e aquilo gerava direitos. Amanhã ninguém podia tirar mais 
de dentro da Ordem. O prédio da Ordem já era o Tribunal de Justiça, 
onde é hoje na Praça das Mães. Aí eu, contra, retruquei, que 
embaixo, no subsolo da Ordem, estavam os arquivos do Tribunal de 
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Justiça. E isso não tinha gerado nenhum direito. Nem servidão, nem 
coisa nenhuma. Na hora que se concluísse tirar era só notificar e 
tirar. Aí houve uma divisão do plenário da Ordem. Um grupo votou 
com a minha tese. Outro grupo votou com a tese do outro lado. E 
outro grupo votou dizendo que era possível ficar e na hora que a 
anistia fosse dada se encerrava e saia. Aí eu fiquei pensando que 
tinha perdido. Aí de repente um dos conselheiros disse assim: 
somados os votos favoráveis derrota o outro lado, então tem que 
ficar. Então, eu ganhei a discussão. Foi a primeira vitória 
importante66. 

 

 

Na narrativa de Gileno Guanabara, percebemos que alguns elementos do 

conselho da OAB/RN se contrapunham totalmente ou até mesmo se silenciavam, 

muito provavelmente para garantir uma pretensa harmonia colocada por Carlos 

Gomes anteriormente. Mesmo tendo um caráter independente em relação à 

OAB/RN, o Comitê gerava desconforto em muitos membros da instituição. No 

entanto, em decorrência do estado de vivência de uma relativa abertura, cujos 

elementos já foram expostos neste texto, como a anulação do AI5, a instituição e 

seus membros, contrários à participação política da OAB/RN no debate da Anistia 

Política, viram-se obrigados a se posicionar no ano de 1979. Como analisado por 

Roberto Furtado: 

 

 

[...] Havia um aspecto nesta altura quando foi criado o Comitê já 
havia uma abertura razoável para que se pudesse pronunciar [a 
anistia] [grifo nosso]. Então a maioria do conselho se anunciava 
favoravelmente e outra silenciosa como acontece em todo colegiado, 
sem condições de se contrapor a esta posição [...]67. 

 

 

É relevante chamarmos a atenção para o fato de que a atuação da Ordem 

dos Advogados do Brasil, que já era efetiva em 1978 em nível de Conselho Federal, 

era recorrentemente solicitada pela sociedade civil e seus pares. Essas ações não 

se limitavam à discussão teórica da concessão do benefício da anistia, mas 

abarcavam questões várias, como o destino e a participação que a OAB teria 

juntamente com a Lei de Segurança Nacional e tantos outros códigos que surgem 

naquele momento de caráter cível e criminal. 
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Um suporte que mostra muitas das preocupações da instituição e de seus 

pares é o jornal informativo da classe Notícias OAB/RN. Criado em 1977, sob 

direção de Carlos Gomes, o órgão da seccional potiguar somente teve seu primeiro 

número publicado em 1978, sendo nesse ano editado um total de quatro volumes. 

Nos anos seguintes, 1979 e 1980, são observadas lacunas em sua produção, 

sendoretomado em 1981, sob a presidência de Roberto Furtado na seccional da 

OAB no Estado. 

Observa-se no periódico, sobretudo, a construção de uma unicidade dos 

membros da entidade, que a colocavam acima de qualquer disputa que se fizesse 

em seu interior. Outrossim, é a pouca voz que a seccional potiguar tinha no próprio 

veículo de informação, à revelia do grande número de informações que a instituição 

em caráter nacional tinha. 

Como coloca Aliny Medeiros, a Anistia Política compunha uma das palavras 

de ordem que garantiriam ao país seu ingresso a um Estado Democrático de Direito, 

desejo compartilhado com a Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de a seccional 

do Rio Grande do Norte ter entrado oficialmente nessa luta em 1979, ainda com 

grande resistência, como vimos. Não obstante, as discussões ao menos eram 

trazidas à tona em seu veículo de comunicação, sob a forma de carta aberta 

resultante da VII Conferência Nacional da Ordem dos Advogados, em maio de 1978, 

em Curitiba, o qual debatia a necessidade de um Estado de Direito. No número dois 

do Notícias OAB/RN, coloca-se em página principal: 

 

 

O Estado democrático é a única ordem que se pode proporcionar as 
condições indispensáveis à existência do verdadeiro Estado de 
Direito, onde a liberdade-autonomia cede lugar à liberdade-
participação que pressupõe princípios pertinentes ao núcleo das 
decisões políticas e à sua legitimidade institucional. Para isso não 
basta o voto consentido, pois só ele não constitui a essência da 
democracia; ao contrário: é a própria democracia que dá conteúdo de 
participação ao direito de voto. Expressão de ato político e 
democrático, a vontade que representa, exige processo normativo 
integrado, desde a organização pluripartidária representativa das 
várias correntes de opinião pública – às garantias da livre 
manifestação do pensamento, incluindo o direito de crítica às 
instituições. As restrições à liberdade somente se tornam legítimas 
na medida em que visem à preservação do interesse coletivo – 
respeitado o limite infraqueável [sic] da dignidade da pessoa68. 
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Continua no número seguinte: 

 

 

[...] Não haverá Estado de Direito nem segurança nacional 
democraticamente entendidos, sem a plenitude do habeas-corpus 
que assegure a primeira das liberdades e base de todas as outras – 
a liberdade física – em regime que consagre a inviolabilidade e a 
independência dos juízes. [...] No Estado de Direito as garantias 
institucionais decorrem da partilha das funções do Estado entre 
vários poderes, de modo que um não amesquinhe nem anule os 
outros, mas todos se limitem mutuamente, em sistemas de 
fiscalização e controle recíprocos. A vigência do AI-5 faz reinar no 
Brasil uma situação de excepcionalidade, a mais longa da história 
brasileira, tradicionalmente ferida de temporários colapsos da 
liberdade. Declaramos, todavia, que a simples revogação do AI-5 não 
restauraria, por si só, o Estado de Direito, diante da realidade que a 
vigente Constituição não forma estrutura política democrática69. 

 

 

Nas citações acima, analisa-se o papel da Ordem dos Advogados no cenário 

da política do Brasil. Nesse período, a instituição ainda era presidida pelo advogado 

Raymundo Faoro, que, mesmo diante das críticas às formas escolhidas para 

interferir junto ao governo autoritário de Ernesto Geisel, oficializa a função da 

entidade em relação à sociedade civil. Ressalta-se do discurso, entre outros 

elementos, a crítica não velada ao governo, mas em seu caráter legalista. Ou seja, a 

instituição analisa que apenas com as mudanças das leis em vigor se poderia 

pensar no estabelecimento de um Estado liberto das correntes das perseguições, 

prisões arbitrárias, exílios etc. Essas mudanças ocorreriam não apenas em 

dispositivos “menores” como na alteração da Lei de Segurança Nacional – a 

propósito, era de entendimento da OAB que essa mudança deveria ser uma parceria 

entre Ministério da Justiça/OAB/Sociedade Civil – ou anulação dos Atos 

Institucionais ou de Banimento, mas também na própria Constituição. 

Para a Ordem dos Advogados, uma mudança efetiva se daria com a 

reformulação da Constituição de 1967, que foi modificada pela Emenda 

Constitucional n. 1 de 1969. 
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Mesmo com as críticas elaboradas pela instituição às ações legais dos 

governos militares, o próprio governo chamava a OAB para o eixo de decisões sobre 

a Anistia Política que se traçava já em 1978. Como observado pelo coronel Rubens 

Ludwig, assessor de imprensa do Palácio do Planalto: 

 

 

As sugestões da Ordem dos Advogados do Brasil são uma 
contribuição do aperfeiçoamento do regime disse o assessor de 
imprensa do Palácio do Planalto, Coronel Rubens Carlos Ludwig, 
sobre a proposta encaminhada ao plenário da VII CONFERÊNCIA 
NACIONAL DOS ADVOGADOS para que a anistia seja declarada 
condição prévia de qualquer reforma política. Durante a VII 
Conferência, o presidente da OAB, Raymundo Faoro, pediu a 
participação de todos, para que as votações refletissem de fato o 
pensamento da maioria e não de grupos organizados70. 

 

 

A seccional potiguar da OAB se torna signatária do discurso do Conselho 

Federal, mostrando que a publicação dessas ideias em seu informativo interno lhe 

credita ao menos a preocupação em, junto com a OAB nacional, buscar mudanças 

no que se refere às leis e à luta em favor de uma reforma política mais abrangente. 

De acordo com o analisado, a OAB do Rio Grande do Norte se insere no 

debate das liberdades democráticas e, consequentemente, da anistia política desde 

1978 em seu caráter teórico. As ações mais enérgicas são mais observadas com a 

permissão do funcionamento das reuniões do Comitê Norte-rio-grandense de Anistia 

já em 1979, apesar de o referido movimento ter caráter autônomoem relação à 

instituição. Independentemente disso, a OAB/RN e seus membros, principalmente 

os que estavam envolvidos com o Comitê, a exemplo de Roberto Furtado, passam a 

auxiliar na defesa e monitoramento dos presos políticos e manifestações em praça 

pública. Como exemplos desses dois últimos elementos, destacamos o 

acompanhamento da greve de fome do preso político Maurício Anísio e o comício da 

Praça João Maria, ambos em agosto de 1979, para a aprovação de uma lei de 

anistia ampla, geral e irrestrita. 

O advogado Roberto Furtado analisa que mesmo com essa participação 

minimizada da instituição em nível de Rio Grande do Norte, em comparação a outras 
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entidades, o maior rastro deixado pela luta pela anistia no corpo da seccional 

potiguar é a criação da Comissão de Direitos Humanos, já sob a presidência de 

Roberto Furtado. 

 

 

Em 1982, como presidente da OAB, eu criei a Comissão de Direitos 
Humanos. Esta comissão de direitos humanos primeiramente foi 
presidida pelo conselheiro Gileno Guanabara, que eu designei pra 
tal. E então aumentou a atuação da OAB junto aos perseguidos 
políticos. Por que a perseguição política ou não política diz respeito 
aos direitos humanos. E então esta comissão foi o braço da anistia 
dentro da OAB71. 

 

 

Por conseguinte, os debates no interior da seccional do Rio Grande do Norte 

da Ordem dos Advogados do Brasil se deram de forma calorosa e afastam o 

sentimento de harmonia na instituição. Obviamente, as decisões publicadas por ela 

são resultado de uma conquista da maioria, desejosa de mudanças no seio das leis 

e, consequentemente, no estabelecimento de um Estado Democrático de Direito, 

cuja anistia, como vimos, representava a primeira vitória e necessidade para reforma 

política. 

O cenário da Anistia Política no Rio Grande do Norte se coloca de modo 

combativo, à revelia da instituição OAB/RN até 1979, uma vez que nesse momento 

os advogados que lutavam pela Anistia Política o faziam de maneira individual. Não 

obstante, a entidade se torna espaço da memória desse resgate das liberdades 

individuais e políticas que a Lei de Anistia de 1979 concebeu. 
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3 OAB/RN: UM ESPAÇO DE DIREITO E PELAS DIRETAS 

 

 

Apesar de a luta pela Anistia Política ter resultado em um instrumento que 

proporcionou o perdão dos crimes cometidos por parte dos opositores aos governos 

autoritários e o esquecimento das ações violentas dos militares e dos agentes de 

repressão do estado, representou o primeiro dos muitos passos dados para a 

instauração de um possível regime democrático. Esse regime somente se 

estabeleceria com a Constituição de 1988, embora a escolha do primeiro presidente 

civil em 1985 por voto indireto e da legalização dos partidos comunistas também 

nesse momento terem sido consideradas o ponto marco do fim da chamada 

Ditadura Militar. 

Todavia, antes mesmo do fim da Ditadura Militar, a sociedade brasileira 

passa por uma série de provações, sobretudo, para o estabelecimento de um 

elemento essencial de um regime democrático: a eleição direta dos representantes 

do executivo do Estado. 

Tutelando esse período, a Ordem dos Advogados do Brasil enfrentou um 

questionamento que já se observou no estabelecimento da Anistia Política: a 

instituição deveria se posicionar de forma política ou legalista na redemocratização 

brasileira? 

Na seccional do Rio Grande do Norte, os debates refletem as preocupações 

do Conselho Federal e se ampliam com a instauração do Comitê de Direitos 

Humanos. 

Este capítulo tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo a do Rio Grande do Norte, no momento 

logo após o fim da edição da conhecida Lei de Anistia de 1979 até a votação pela 

Câmara dos Deputados da PEC 5/1983 criada pelo Deputado Federal Dante de 

Oliveira em conjunto com outros pares, a qual solicitava que os brasileiros 

passassem a escolher o Presidente da República através do voto direto, votada em 

abril de 1984. 
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3.1 “ERA DE ESPERAR QUE A OAB CHEFIASSE MOVIMENTO NO SENTIDO DE 

APOIO ÀS ELEIÇÕES DIRETAS”72 

 

 

O estabelecimento da Anistia Política pelo governo, embora tenha 

representado aparentemente uma medida autocrática73, assim como a maior parte 

do processo de redemocratização, marcou e sintetizou a luta da sociedade civil 

organizada na busca por liberdades e justiça para os perseguidos políticos. Mesmo 

abarcando um número limitado de beneficiados, a Lei de Anistia foi o primeiro passo 

e condição necessária para uma reforma política no Brasil. 

Com efeito, a discussão sobre as liberdades dos perseguidos pelos 

governos autoritários ficou em segundo plano em relação à criação de novos 

partidos políticos. A anistia foi votada no mês de agosto de 1979, no mês de 

setembro os debates tomam novos rumos, os quais se centravam no 

estabelecimento do Pluripartidarismo, que até então dividia as atenções das ações 

políticas e dos políticos brasileiros. 

Como observado a partir do Ato Institucional n. 2, sancionado pelos 

governos autoritários em 1965, os partidos políticos foram extintos, ficando 

autorizados dois grandes blocos: ARENA e MDB. O primeiro representava os 

interesses do governo e concentrava os partidos de direita que existiam 

anteriormente ao AI 2. O último nada mais era do que uma espécie de oposição 

consentida, o qual aglomerava os demais partidos, o que não significava que sua 

totalidade era de esquerda, mas, sim, de posição moderada. 

Com o entardecer do ano de 1978 e do período de Ernesto Geisel à frente 

da Presidência da República, estabeleceram-se diversas propostas e reformas, 

inclusive a reforma partidária. Essa reforma, mesmo caracterizando uma ferida no 

projeto distensionista inaugurado por Geisel em 1974, tinha um objetivo claro: 
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fragmentar o poder constituído pelo Movimento Democrático Brasileiro, que ganhava 

maior autonomia e combatividade em relação ao poder central, assim como retiraria 

dos sindicatos, movimentos estudantis e instituições em geral o seu caráter político, 

monopolizando-o nos partidos. 

 

 

Como desdobramento disso, a reforma visava a fortalecer o campo 
político de apoio à perspectiva aberturista do governo no interior da 
representação política, isolando a oposição antiautocrática e 
favorecendo a oposição anticesarista (oposição burguesa). Esse era 
o campo de interlocução liberal, localizado fundamentalmente na 
sociedade política e dependente do fortalecimento institucional da 
representação política, pois baseado no sistema de partidos, no 
processo eleitoral e na ação do parlamento [...]74. 

 

 

Em observância a essa perspectiva, vemos que as ações autocráticas 

buscavam silenciar oposições mais combativas e deixar o coro de uma oposição que 

tinha no ideal de redemocratização ações mais limitadas, que em certa medida 

coadunavam com o projeto dos governos autoritários ou mantinham bastante 

proximidade. Nessa perspectiva, apostar na fragmentação do poder político e na 

preferência de uma oposição, o que conferia ao governo seu caráter democrático 

defendido à época do Golpe de 1964, facilitaria o trabalho de esvaziamento dos 

movimentos sociais. 

Segundo Araújo (2007), foi nesse período que as ações dos movimentos 

sociais se tornaram mais combativas, transformando-se em importantes atores no 

cenário de reabertura. São exemplos desses atores o próprio MDB, cujo ponto alto 

se deu nas eleições de 1974; o ressurgimento do movimento estudantil e a 

reabertura da UNE; os Comitês Brasileiros pela Anistia; a Igreja Católica; a Imprensa 

alternativa, muito desses ligados a partidos políticos de esquerda; as associações de 

moradores; e as instituições ligadas a categorias de profissionais liberais, como a 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), 

os sindicatos dos professores, os sindicatos dos médicos e a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB)75. 
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Diferentemente de Maciel (2004), Araújo (2007) nega essa condição 

autocrática que a redemocratização teria segundo a ótica de Maciel, mas 

representou um período em que os conflitos políticos estiveram mais latentes. A 

negociação entre os setores militares que comandavam o poder central e a 

sociedade civil foi muito maior. Essa preocupação era baseada na possibilidade do 

retorno de um momento mais obscuro, em que a discussão política e de reabertura 

se tornasse impossibilitada. 

Esse período da história brasileira apresentou três fatores essenciais para o 

projeto de redemocratização, a saber: o movimento sindical do ABC paulista, o que 

acarretou o surgimento de uma nova linguagem partidária, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) em 1980; o fim do bipartidarismo, que resultou na divisão do 

MDB em outros partidos; assim como a Campanha pelas Diretas, iniciada em 1983 

com a proposta de emenda constitucional encabeçada pelo Deputado Dante de 

Oliveira76. 

Os embates enfrentados entre o governo militar e os movimentos sindicais 

imprimem a limitação do controle empreendido pelo governo em relação ao 

processo de distensão. Em primeira leitura, esse atrito entre os atores citados 

poderia ficar em nível de melhoria na condição de trabalho, nos ganhos e perdas 

das mais diversas categorias profissionais, mas não somente isso. No cenário de 

reabertura política, toda mobilização social convergia para as palavras de ordem de 

liberdades democráticas. 

Mais de três milhões e duzentos mil77 trabalhadores, por meio da greve, 

espalhados em doze estados, uniram forças contra as diretrizes trabalhistas e 

políticas do então regime. Apesar da participação de variados setores de 

profissionais, um teve maior destaque: os metalúrgicos do ABC paulista. 

 

 

[...] Novamente a questão econômica definiu o eixo de ação 
reivindicativa dos trabalhadores, através da luta por reajustes 
salariais e da melhoria das condições de trabalho. Porém, a 
dimensão política da greve foi evidente, porque desnudou o caráter 
de classe do Estado e o compromisso do governo com o capital 
monopolista, particularmente diante das iniciativas políticas e 
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repressivas tomadas pelo último no sentido de conter o movimento e 
sua representatividade78. 

 

 

Os movimentos grevistas entre o fim da década de 1970 e início dos anos 

1980 representaram diversos ganhos políticos para a sociedade civil, sobretudo aos 

novos movimentos que surgiam no período. Esses ganhos eram referentes a um 

novo espaço público de reivindicação em diferentes aspectos, sobretudo na luta pela 

Anistia Política, estabelecimento de mais representação política, de eleições diretas, 

entre outros. À revelia da formação desses espaços, o governo militar exercia o 

papel contrário, com a repressão e a compressão deles. 

A Ordem dos Advogados do Brasil nesse contexto histórico se encontrou no 

âmbito de uma grande indagação que perseguia as ações dos seus presidentes, 

assim como a totalidade dos seus membros: a instituição deveria se posicionar de 

forma política ou legalista na redemocratização brasileira? Essa inquietação 

permaneceu viva, inclusive, em cada pleito para a presidência da entidade nos anos 

de 1980. 

A VIII Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada 

em Manaus no mês de maio de 1980, teve como eixo de seus debates a temática da 

liberdade, sobretudo no direito à greve. Essas palavras de ordem e as teses 

elaboradas pelos mais diversos advogados foram apresentadas diante do então 

ministro Abi-Ackel. 

Eduardo Seabra Fagundes, presidente da OAB na época da citada 

conferência e que em momento anterior afirmou ter sido em sua gestão que a 

instituição tomou medidas mais combativas em relação aos governos militares, em 

suas falas iniciais expôs as especificidades dessa liberdade que se entoava: 

 

 

A liberdade que viemos discutir nessa VIII Conferência não pode ser 
compreendida senão como produto final que tem como componente 
imprescindíveis vários direitos e liberdades, entre os quais avultaram 
a liberdade sindical, o direito a greve, o direito de expressão do 
pensamento, inclusive pelos meios dos órgãos do Estado, a 
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liberdade de organização partidária a liberdade de propaganda 
política79. 

 

 

Junto a essas reivindicações de Seabra Fagundes, os Anais da conferência 

também se faziam somar: 

 

 

Os advogados brasileiros afirmam que falta legitimidade ao poder 
institucionalizado em nosso país. O regime instaurado em 1964, 
decorridos mais de 15 anos, insiste em desprezar a forma 
democrática de legitimação através do voto popular [...]. O anunciado 
abandono do regime de exceção não conduziu à restauração da 
responsabilidade na esfera do poder político, com a supressão do 
arbítrio e da violência institucionalizados como forma de governo [...]. 
É geral a repulsa à legislação ditatorial que, armando o governo de 
poder absoluto, atenta contra as garantias dos cidadãos, frustra o 
direito de greve e cerceia a liberdade sindical. A política econômica, 
posta em prática nos últimos anos, exacerbou as notórias 
desigualdades regionais, setoriais e de classe. Essa política tem 
agravado a situação do povo, com uma inflação aterradora, que não 
se detém, pela inadequação do modelo econômico adotado às 
necessidades do país [...]. Urge a convocação de uma Assembleia 
Constituinte que, superando em sua composição os vícios 
inveterados de nossa representação popular, incorpore efetivamente 
ao processo político a maioria que nela tem sido ignorada80. 

 

 

Nas citações observadas, percebemos que a participação da Ordem se fazia 

na esfera legalista, uma vez que se realizava a análise dos instrumentos jurídicos 

que embasavam o regime, caracterizando-o enquanto autoritário. A discussão 

central desse aspecto da luta da instituição residia na fragilidade legal do regime e 

na institucionalização da violência e de atos de exceção. 

Embora a discussão da lei fosse o papel principal da OAB, por deter o 

conhecimento específico do direito, nesse momento a instituição não repetia 

simplesmente as palavras de ordem dos movimentos da sociedade civil, mas se 

colocava na linha de frente, travando embates com o poder instituído. 

Tanto na fala de Seabra Fagundes quanto no texto dos Anais da 

conferência, a liberdade se caracteriza em diversos aspectos no âmbito do discurso 
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político da instituição. A liberdade à greve, a liberdade de imprensa, a liberdade de 

pensamento, a liberdade política são liberdades inerentes a um regime democrático, 

mas os governos autoritários estavam cerceando. 

Dois pontos desse discurso chamam a atenção: a escolha dos 

representantes pelo voto popular e a instauração de uma Constituinte. Observamos 

com isso a construção das bases do período de redemocratização pós-anistia. Os 

pedidos pela realização de eleições diretas se tornaram basilares após a edição da 

Anistia Política de agosto de 1979, elemento essencial para se estabelecer novos 

direcionamentos, a exemplo da escolha direta dos representantes após um longo 

período de governos autoritários. 

Em decorrência dessa grande exposição da Ordem dos Advogados do Brasil 

à frente desses debates, a instituição foi acometida por diversos atentados. Em 

1980, foram registradas nas atas das sessões do Conselho Federal muitas ameaças 

por telefone aos presidentes de várias seccionais da instituição; outrossim, houve 

atentados às sedes estaduais, como a do Rio Grande do Sul e a do Rio de Janeiro, 

tendo esse último resultado na morte da secretária Lyda Monteiro. 

Em resposta ao acontecido, Seabra Fagundes passou a requerer do 

presidente da República, na época o general João Baptista Figueiredo, alguma ação 

mais enérgica, ficando apenas nas promessas de investigações. Restou a OAB 

denunciar os referidos atentados, não somente aos membros de sua instituição, mas 

a inúmeros sujeitos que compartilhavam da luta pela redemocratização brasileira, 

ideia que não era cultivada pelos reacionários e linha dura dos partidos favoráveis 

aos governos autoritários e das próprias Forças Armadas. 

Em face do cenário de desrespeito à pessoa humana, do não funcionamento 

de forma plena do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), 

órgão chefiado pelo governo desde fins dos anos 1970, e do fato de a OAB ter sido 

acusada de usar esse espaço enquanto palanque de propagação de seu discurso 

político, o Conselho Federal decide instituir uma Comissão de Direitos Humanos. 

Essa comissão foi presidida por Seabra Fagundes e outros 14 membros: Barbosa 

Lima Sobrinho, Dalmo Dallari, Evandro Lins e Silva, Sobral Pinto, Bernardo Cabral, 

José Cavalcanti Neves, José do Nascimento, Sepúlveda Pertence, Ribeiro de 



75 

 

Castro, Miguel Seabra Fagundes, Nilo Batista, Raul de Sousa Silveira, Raymundo 

Faoro e Victor Nunes Leal81. 

Como constatamos, o desdobrar dos atentados contra a instituição, que 

tinha como objetivos a adoção de uma postura moderada e o ofuscamento da sua 

imagem, provocou o efeito contrário no que concerne ao fortalecimento da figura da 

OAB como representante da luta a favor da redemocratização brasileira. 

 

 

Para a Ordem, o significado do atentado foi ainda maior. 
Externamente, ela se transformou em uma das instituições mais 
emblemáticas da luta contra a ditadura, uma vez que o certificado 
dessa importância lhe fora concedido pelos próprios “inimigos”. Essa 
visibilidade – “em função do atentado, a Ordem e eu mesmo 
aparecíamos diariamente na primeira página dos principais jornais do 
Brasil”, afirma Seabra Fagundes – ter-lhe-iam conferido segurança e 
firmeza na defesa de suas posições [...]82. 

 

 

Dessa maneira, a OAB ganhou cada vez mais visibilidade, não somente 

para o fato específico que vitimou sua funcionária, mas galgou espaço nos meios de 

comunicação com o objetivo de alardear as palavras de ordem dos movimentos de 

redemocratização e defesa dos Direitos Humanos. 

É interessante que toda essa mobilização e efervescência dos debates no 

âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados tenha possibilitado uma 

mudança na escolha da presidência da instituição. O fator moderação se tornou, 

naquele instante, elemento-chave para a escolha de Bernardo Cabral para a 

sucessão de Eduardo Seabra Fagundes. 

O elemento político e a conquista de espaços para que esse debate fosse 

realizado passaram a ser os principais aspectos desse período, sobretudo com o 

estabelecimento do fim do bipartidarismo em novembro de 1979. 

 

 

[...] A saída para a crise final da ditadura foi, justamente, negociada 
pelos novos partidos políticos criados pela reforma partidária. Essa 
reforma tinha por objetivo pulverizar a oposição que se concentrara, 
ao longo do regime militar, no MDB. No início dos anos 1980, o Brasil 
tinha cinco novos partidos políticos: o Partido do Movimento 
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Democrático Brasileiro (PMDB, antigo MDB), o Partido Democrático 
Social (PDS, o partido do governo), o Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). E, um 
pouco mais tarde, como vimos, criado a partir das greves dos 
operários paulistas, o PT (Partido dos Trabalhadores) [...]83. 

 

 

Esses novos partidos que tiveram origem principalmente a partir da 

fragmentação do MDB, a oposição consentida do período dos governos autoritários, 

foram responsáveis por uma das maiores mobilizações do momento de 

redemocratização: a luta pelas eleições diretas. 

Bernardo Cabral desenvolveu uma gestão mais aproximada com problemas 

relativos à classe profissional. Obviamente, em decorrência do contexto político que 

se fazia à época, a instituição ainda mantinha suas preocupações no processo de 

reabertura política, mas com menos afinco. 

Mesmo com a prioridade no profissional, as questões políticas debatidas 

pela Ordem dos Advogados do Brasil tinham caráter mais que relevante: 

 

 

[...] distante de promessas radicais de luta contra o regime militar que 
o havia punido, o programa de trabalho então apresentado pelo novo 
presidente teve como principal balizamento “prioridade idêntica na 
solução dos problemas institucionais que afligem a nação e na dos 
específicos que atormentam a própria classe”. No rol dos problemas 
nacionais, foram listadas a remoção do entulho autoritário (Lei 
Falcão, sublegenda...), a realização de eleições diretas em todos os 
níveis e a convocação de uma assembleia constituinte [...]”84. 

 

 

Na observância da citação, muito embora Bernardo Cabral concentrasse 

suas forças na melhoria das condições profissionais e institucionais, questões 

relativas à redemocratização não foram esquecidas, como a Lei de Segurança 

Nacional, o estabelecimento das eleições diretas e a abertura de uma assembleia 

constituinte. Observamos que essas problemáticas de fato eram basilares no 

discurso de reabertura desde o início dos anos 1980, mas que foram solucionadas 

no decorrer da referida década: as eleições diretas para governadores e prefeitos 

em 1982 e 1985, respectivamente; a abertura da assembleia constituinte em 1986; a 
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mudança e anulação de dispositivos legais dos governos autoritários com a edição 

da Constituição de 1988 e as eleições diretas para a Presidência da República em 

1989. 

A efervescência dos debates políticos e o aumento do número de 

movimentos sociais, tal como o Movimento Sem Terra, criado em 1984, abriram o 

leque de assuntos tratados pela Comissão de Direitos Humanos da instituição. 

Percebemos que as exigências do movimento de reabertura eram legítimas, 

mas para o governo elas eram muitas e não poderiam ser realizadas em uma única 

vez. Nesse sentido, o processo de reabertura representou uma relação sempre 

fragilizada pela forma imprimida de redemocratização dada pelo governo autoritário. 

Ou seja, mesmo com a participação efetiva dos partidos e movimentos 

oposicionistas à frente do processo, este era comandado pelo governo autoritário. 

Para evitar retrocessos nesse caminho, cada elemento da lista de reivindicações da 

redemocratização era tratado com parcimônia e preciosismo pelos movimentos de 

reabertura. 

 

 

[...] O predomínio dos setores duros dentro do governo não significou 
o abandono do processo de abertura, porém sob a condução de 
Leitão de Abreu este teria seu ritmo reduzido. O compromisso do 
governo com a continuidade do processo de abertura não se deveu 
apenas à inviabilidade de um retrocesso em relação às reformas 
institucionais ou ao fim da escalada de atentados terroristas, devido 
ao relativo isolamento dos setores mais duros. Deveu-se também à 
influência passivizadora exercida pela institucionalidade autoritária 
reformada sobre os partidos de oposição. Após o atentado do 
Riocentro, houve um processo de acomodação dos partidos de 
oposição em relação ao governo, principalmente os partidos da 
oposição burguesa, para evitar um retrocesso político e garantir o 
cumprimento do calendário eleitoral de 1982. Primeiramente, a 
oposição, puxada pelo PMDB e pelo PP, mostrou-se solidária com a 
posição do presidente Figueiredo, reforçando seu papel de fiadora da 
continuidade da abertura, inclusive com o apoio de entidades 
bastante críticas em relação à omissão do governo diante da 
escalada terrorista, como a OAB, a ABI e a CNBB. Além disso, a 
necessidade de garantir a realização das eleições diretas para 
governadores em 1982 e a posse dos eleitos em 1983 fez os partidos 
de oposição abandonassem a proposta de convocação de uma 
Assembleia Constituinte85. 
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A partir da análise da contribuição de Maciel, observamos que com a queda 

de Golbery do Couto e Silva e sua substituição por Leitão de Abreu desaceleraram-

se as conquistas do processo de reabertura. Independentemente dessa 

desaceleração e da concentração da consolidação de alguns elementos próprios do 

processo de cada vez, os desejos não abandonavam os que estavam na linha de 

frente da luta. 

O ano de 1982 foi marcado pela realização das eleições diretas para a 

escolha dos governadores dos estados brasileiros, que representou uma centelha de 

esperança para os desejosos pela redemocratização do país. Dessa maneira, os 

movimentos sociais almejavam um novo passo dessa caminhada, a eleição direta 

para a Presidência da República. 

A eleição do primeiro presidente civil após o período dos governos 

autoritários foi em 1985, com a escolha dos políticos Tancredo Neves e José 

Sarney, presidente e vice, respectivamente. Porém, essa eleição ocorreu de forma 

indireta. A escolha dos representantes do PMDB e do PFL, antigos blocos86 

partidários consentidos durante a Ditadura Militar, foi realizada pela Câmara dos 

Deputados. Todavia, poderíamos falar que essa aliança Tancredo-Sarney87 tenha 

sido um desígnio da própria cúpula do poder militar, uma vez que, segundo Maciel, 

esse processo foi caracterizado enquanto algo autocrático, cujo controle e manobras 

foram dados pelos militares. 

Muito embora o evento supracitado qualifique o fim da Ditadura Militar, a 

primeira eleição direta para o cargo máximo do poder executivo brasileiro foi feita em 

1989, após a sanção da Constituição de 1988. No entanto, desde início dos anos de 

1980 a sociedade civil organizada já se mobilizava em direção a esta. O movimento 

pelas diretas, ou simplesmente “Diretas Já!”, para Araújo, foi tido como o terceiro 

elemento mais importante no âmbito do processo de reabertura88. 

 

 

[...] Mais exatamente: a derrota dessa campanha [grifo nosso]. 
Entre 1983 e 1984 o país viveu uma grande campanha cívica pelas 
eleições diretas e reviveu grandes manifestações de massa. A 
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campanha pelas “Diretas-Já!” animou enormes comícios e 
manifestações em várias capitais. O comício das Diretas, no Rio de 
Janeiro, em frente à Igreja da Candelária, registrou 1 milhão de 
pessoas cantando emocionadas o hino nacional. Apesar disso, a 
emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, que propunha 
a realização imediata de eleições diretas para a sucessão do general 
João Baptista Figueiredo [...] foi derrotada no Congresso Nacional, 
em abril de 1984 [...]89. 

 

 

Como grifado na citação, a derrota das Diretas configurou o centro das 

produções historiográficas, apesar de reduzidas, sobre esse evento. O movimento 

das “Diretas Já!” foi uma mobilização que ocorreu em torno da aprovação da 

Emenda Dante de Oliveira, a qual instituía o voto direto para o cargo de presidente 

do Brasil. Essa possibilidade de pôr um fim aos governos militares obteve apoio de 

grupos da sociedade civil, como artistas, estudantes e instituições, assim como 

partidos políticos que tinham acabado de ser formados, reabertos e os que ainda 

estavam ilegais, a exemplo dos partidos com direcionamentos comunistas. Um 

personagem que ganhou maior notoriedade nesse momento foi o político Ulysses 

Guimarães, que regeu o coro da “festa na política”90. As manifestações em apoio à 

aprovação da Emenda ocorrem entre junho de 1983 e abril de 1984, envolvendo 

todas as regiões do Brasil. 

 

 

[...] Dentre os partidos oficiais que participaram da campanha 
destacaram-se: o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos 
Trabalhadores (PT), que formaram o Comitê Nacional Partidário Pró-
Diretas. Também contribuíram fortemente para difusão do movimento 
o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil 
(PC do B), naquela época ilegais. 
Inúmeras organizações da sociedade civil somaram-se às 
mobilizações pelas diretas e contribuíram, de forma efetiva, para sua 
crescente ampliação. Dentre elas destacaram-se a União Nacional 
dos Estudantes (UNE), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), o Congresso Nacional das Classes 
Trabalhadoras (Conclat), a Conferência Nacional dos Bispos do 
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Brasil (CNBB), a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, além de 
inúmeros sindicatos e associações profissionais91. 

 

 

A Proposta de Emenda Constitucional n. 5 (PEC n. 5), encabeçada pelo 

Deputado Dante de Oliveira do PMDB do Mato Grosso, instituía que o presidente da 

República e seu vice seriam escolhidos por meio do sufrágio universal, voto direto e 

secreto, concedendo-lhes um governo no total de cinco anos. 

 

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhes confere o art. 49 da Constituição, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional: 
Art. 1º. Os artigos 74 e 148 da Constituição Federal, seus respectivos 
parágrafos, passarão a viger com a seguinte redação: 
Art. 74. O presidente e vice-presidente da República serão eleitos, 
simultaneamente, entre os brasileiros maiores de 30 anos e no 
exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto direto 
secreto, por um período de cinco anos. 
Parágrafo Único. A eleição do presidente e do vice-presidente da 
República realizar-se-á no dia 15 de Novembro do ano que 
anteceder ao término do mandato presidencial. 
Art. 148. O sufrágio é universal e o voto direto é secreto; os partidos 
políticos terão representação proporcional, total ou parcial, na forma 
que a lei estabelecer. 
Art. 2º. Ficam revogados o Art. 75 e respectivos parágrafos, bem 
como o §1º do Art. 77 da Constituição Federal, passando seu §2º a 
constituir-se parágrafo único92. 

 

 

Como observamos na citação, o Deputado Dante de Oliveira e, 

seguramente, a sociedade civil em coro almejavam que se estabelecessem as 

eleições diretas no Brasil. A despeito de todo esse apoio, a Emenda sofre uma 
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grande derrota na Câmara dos Deputados, não sendo aprovada, uma vez que não 

se atinge a quantidade de votos necessários por falta de quórum. 

Verifica-se, com base nos autores em uso no capítulo, que os debates ao 

redor da luta pelo estabelecimento das eleições diretas para a Presidência da 

República empreenderam uma enorme batalha entre os partidários do governo 

militar e os da oposição, como coloca Maciel, entre os autocratas e os 

antiautocratas.  

Com a derrota, estabelecem-se em 1985 eleições indiretas pela Câmara dos 

Deputados. Estas deram a Tancredo Neves e a José Sarney, enquanto vice, as 

graças da cadeira da Presidência da República. Todavia, Tancredo Neves não 

assumiu o cargo, pois veio a falecer antes de tomar posse, sendo esta feita por seu 

vice-presidente. 

Mas “[...] a festa na política parecia apenas começar [...]”93, pois, mesmo 

com a derrota da Emenda, as eleições para a formação da Assembleia Nacional 

Constituinte em 1986 davam um ânimo maior ao povo. Nesse sentido, haveria uma 

nova chance para a população escolher seu primeiro presidente depois de vinte e 

oito anos de jejum. 

No âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, como já analisado, à tônica 

do discurso da presidência da instituição, gradualmente se moldam as problemáticas 

que surgiam à época. Se Bernardo Cabral empreendia uma gestão em que a 

preocupação central era garantir os direitos dos profissionais da advocacia, além de 

coadunar com os discursos dos movimentos de reabertura, exigindo eleições diretas 

e a instalação de uma assembleia constituinte, o debate se amplia com seu 

sucessor, Mário Sérgio Duarte Garcia. 

Depois de enfrentar uma eleição acirrada, na qual se destaca a pressão de 

um grupo liderado por Eduardo Seabra Fagundes, que afirmava que a instituição 

estava perdendo vigor na sua importância política, Duarte Garcia adotava uma fala 

em que a preocupação se voltava para as questões sociais. Diante de uma grave 

crise econômica e social, sem abordar a crise política, o presidente da OAB, a partir 

de 1983, expande as áreas de atuação da entidade, que, como percebemos desde o 

início do texto, sofre gradual ampliação de acordo com o que era discutido pela 

sociedade brasileira. 
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A Ordem há de exercer um papel importante precisamente no estudo 
das questões sociais, das questões econômicas, de modo a dar sua 
contribuição concreta, visando a melhorar a situação do povo 
brasileiro [...]. Ela batalhará pela convocação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte, única forma de levar o país à plena 
redemocratização. Ela dará sua palavra certa, no momento exato, 
sobre a necessidade da realização das eleições diretas. Ela, enfim, 
não se afastará do povo e da sua posição de líder na sociedade 
civil, constituindo um grupo de pressão para que possamos 
desestabilizar o poder tecnocrático [grifo nosso]94. 

 

 

Como vemos no trecho da fala de Duarte Garcia, há uma série de elementos 

que chamam a atenção. Como exemplos, destacamos o surgimento das questões 

sociais e econômicas na pauta de discussão da entidade, assim como a 

continuidade das palavras de ordem que preconizavam a instalação de uma 

assembleia constituinte e a realização de eleições diretas, este último no momento 

de intensificação das mobilizações em torno da Campanha das “Diretas Já!”, 

estimulado pela PEC do Deputado Dante de Oliveira, como explorado anteriormente. 

Todavia, nada mais chamativo no discurso do então presidente da instituição 

do que, como observamos na primeira seção grifada na citação, a consciência desta 

de representar a liderança dentro do processo pela busca de uma ordem 

democrática de direito, a fim de fragmentar o poder por hora concentrado nas mãos 

da cúpula militar. 

Ainda em 1983, Duarte Garcia programou o Congresso Nacional de 

Advogados Pró-Constituinte em São Paulo. Diante da negativa do governo em 

modificar a Lei de Segurança Nacional, e com o auxílio de outros profissionais 

(sociólogos, historiadores, psicólogos, entre outros), esse grupo interdisciplinar 

esboçou suas contribuições para a nova Constituição. Nesse cenário, as ameaças 

aos membros da instituição continuavam a ser feitas. 
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Nesse momento, como já colocado, o clamor pela realização de eleições 

diretas aumentava na sociedade, sobretudo quando se percebem as grandes 

mobilizações95 e a multiplicação de comitês suprapartidários. 

 

 

Eu me recordo que recebi, no Conselho Federal da Ordem, a visita 
do senador Teotônio Vilela, que me convidou para participar da 
campanha. Cogitava-se criar um comitê suprapartidário, e ele vinha, 
em nome dos políticos, convidar o presidente da Ordem para integrar 
esse comitê, ao lado de presidentes de outras entidades importantes, 
como a ABI, a Associação dos Docentes Universitários (Andes), a 
Sociedade Brasileira de Educação (SBE), etc. Eu, naturalmente, 
submeti a matéria ao Conselho, que aprovou a participação da 
Ordem e a minha participação pessoal. Tivemos uma reunião em 
Brasília, no Congresso Nacional, com a presença dos presidentes de 
todos os partidos políticos e os presidentes dessas entidades da 
sociedade civil. Ulysses Guimarães, muito experiente, e sabendo, 
possivelmente, das disputas que surgiriam até mesmo em 
relação a quem deveria presidir esse comitê, foi muito hábil e 
homenageou a nossa instituição dizendo aos presentes que 
quem deveria presidir o comitê deveria ser o presidente da 
entidade mais representativa na luta pela democratização do 
país, a OAB [grifo nosso]. E daí, por unanimidade, eu acabei eleito 
presidente do comitê que organizou a campanha por eleições 
diretas96. 

 

 

Mesmo que a participação da OAB tenha se dado dentro de uma proposta 

suprapartidária, o discurso político não estava longe do universo da instituição, que 

se preocupava, sim, com aspectos legalistas, mas não somente ela. Isso porque o 

espaço que ela ocupava estava permeado dessa áurea. Ratificando afirmações 

anteriores, a instituição se localizava na dianteira dos movimentos de 

redemocratização, liderando-os. 

Apesar da derrota da proposta das eleições diretas em abril de 1984 pelo 

Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com a 

sociedade civil, não esmorece o desejo pelas diretas, continuando a exigi-las, assim 

como coloca cores mais fortes em mais um tópico da grande lista para uma 

redemocratização plena: a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. 
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3.2 “OAB ASSOCIADA ÀS ENTIDADES DA NAÇÃO CONVOCA: TODOS À LUTA 

PELAS DIRETAS”97: A SECCIONAL POTIGUAR NO ÂMBITO DAS DIRETAS 

 

 

A seccional do Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil 

coadunou com o posicionamento do Conselho Federal em replicar em terras 

potiguares os discursos em busca das liberdades políticas, sociais e econômicas. A 

problemática nesse ponto seria: de que maneira a seccional potiguar da Ordem influi 

nas mobilizações em prol das eleições diretas no Brasil? 

Todavia, o período que compreende a sanção da Anistia Política, de 1979 

até a derrota da Proposta de Emenda Constitucional do Deputado Dante de Oliveira, 

em abril de 1984, não representou para a OAB apenas a preocupação com as 

eleições diretas, mas todo um conjunto de reivindicações que se completavam entre 

si. As eleições diretas, a elaboração de uma nova Constituição legítima para um 

regime democrático, as preocupações com problemas econômicos do país, a 

garantia das prerrogativas e direitos dos homens, entre outros aspectos, formaram o 

arcabouço dos debates encabeçados pela Ordem e suas seccionais no espaço de 

tempo estabelecido acima. 

Vale ressaltar que, no que se refere ao posicionamento empreendido pela 

seccional potiguar da Ordem, as opiniões a respeito de sua subserviência, caso 

possamos colocar nesse termo, em relação às decisões tomadas pelo Conselho 

Federal e à execução pelos conselhos estaduais, se diferem entre os membros da 

entidade aqui no Rio Grande do Norte. O advogado Carlos Gomes, quando 

interpelado sobre a independência intelectual e de tomada de decisão a despeito do 

Conselho Federal, relativiza a problemática, ao afirmar:  

 

 

Tomou decisões de rebeldia, contrárias as atitudes da OAB, nem 
sempre [...] O Rio Grande do Norte e o Nordeste devem ter uma 
política voltada para a sua realidade e se sabe que o grande 
comando da OAB está no eixo São Paulo/Rio de Janeiro [...]98. 
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Gomes declara a emancipação da seccional do Rio Grande do Norte em 

detrimento do Conselho Federal a momentos pontuais e especificidades do espaço 

ocupado pela OAB/RN no estado e na região Nordeste. Embora, como colocado 

pelo próprio, essas “decisões de rebeldia” não fossem feitas em todo momento. 

Roberto Brandão Furtado, em dada medida, compartilha a fala de Carlos Gomes, ao 

posicionar-se: “Também refletiu. Claro que as decisões da Ordem federal influíam 

nas nossas decisões, mas nós tivemos aqui no Estado várias decisões que 

independiam da posição da OAB. E sempre em favor da sociedade”99. 

Como analisamos na fala de Furtado, da mesma maneira que percebemos 

no discurso de Carlos Gomes, a seccional do Rio Grande do Norte se coloca 

enquanto espaço independente do Conselho Federal, mesmo que algumas diretrizes 

do Conselho Federal pesassem nas escolhas da OAB/RN. Diferentemente de 

Gomes e Furtado, o advogado Gileno Guanabara se posiciona contrariando os ex-

presidentes da seccional potiguar, quando observa que “[...] não tinha independência 

não, refletia muito que vinha de lá, às vezes tomava decisões mais conciliadoras, 

mas tomavam as decisões que vinham do conselho federal [...]”100. 

Analisando esse posicionamento de Gileno Guanabara, podemos levar em 

consideração o próprio aspecto da construção da memória desses indivíduos. Como 

exposto anteriormente, Gileno Guanabara foi conselheiro da OAB/RN durante parte 

das décadas de 1970 e 1980, afastando-se da instituição no início dos anos de 

1990. Os demais, além de conselheiros, também exerceram a presidência da 

seccional. 

Independentemente desse problema, colocando-se como reprodutora de um 

discurso advindo do centro do poder ou nascido dos debates no âmbito da OAB no 

Rio Grande do Norte, houve a adesão das palavras de ordem cuja origem se deu na 

sociedade civil, e a instituição, enquanto representante da sociedade, tomou parte 

dessa luta e desse discurso. 

 

 

Além dos compromissos setoriais assumidos com a classe – alguns 
dos quais já cumpridos [...] a atual direção da OAB/RN tem como 
compromisso mais amplo com a sociedade: a de colaborar com a 
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OAB FEDERAL, no sentido de conduzir a Nação ao Estado de 
Direito Democrático, aspiração maior do Povo Brasileiro. 
Criada como órgão de seleção, disciplina e defesa da classe no 
território nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil foi levada, por 
contingências históricas a ocupar outros espaços tornando-se, 
inclusive, o porta-voz mais autorizado da sociedade civil [grifo 
nosso]. No Rio Grande do Norte não pretendemos ser diferentes. 
Aí estamos nós protestando contra o arbítrio, repudiando os atos de 
terrorismo político, defendendo os trabalhadores – urbanos e rurais – 
do Estado. Agora mesmo, como órgão auxiliar do Conselho e da 
Diretoria, criamos a Comissão de Direitos Humanos, com o fim de 
dinamizar a atuação da Ordem em favor dos injustiçados e vítimas 
da prepotência. 
Temos consciência do relevante papel que está reservado à Ordem 
dos Advogados e sabemos o quanto de nós espera a sociedade101. 

 

 

A referida citação provém do oitavo número do informativo produzido pela 

seccional potiguar, após dois anos de silêncio do material. Roberto Brandão Furtado 

e Gileno Guanabara assumiam a presidência e a vice-presidência da entidade, 

respectivamente. Analisando o trecho colocado em destaque, vemos que a OAB, 

tanto em nível nacional quanto a secção potiguar da instituição, percebia as efetivas 

mudanças e a ampliação dos espaços ocupados dentro da sociedade. Estruturada 

nos anos de 1930, a Ordem surge tendo como principal preocupação o profissional 

advogado, mas que se altera conforme as necessidades sociais e o seu 

aprofundamento junto à sociedade civil. 

Apesar da problemática colocada nas palavras iniciais deste item do 

capítulo, em relação à independência das decisões tomadas pela OAB/RN a 

despeito do Conselho Federal, o importante é entendermos a adesão da OAB do Rio 

Grande do Norte enquanto criação de um novo espaço. Esse espaço é observado 

dentro da perspectiva do Espaço Público e de Ação Política, teorizados por Hannah 

Arendt na introdução do trabalho. 

A OAB/RN assume o papel de “porta-voz mais autorizado da sociedade civil” 

aqui no Rio Grande do Norte, não apenas no que diz respeito à abertura política, 

mas também à garantia dos direitos humanos, instalando a Comissão dos Direitos 

Humanos. 
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A Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Rio Grande do Norte, 
através da Resolução n. 02/81, do seu Presidente, designou os 
membros da Comissão de Direitos Humanos, de acordo com a 
decisão tomada pelo Conselho em 17 de setembro último. Sob a 
Presidência do Conselheiro Gileno Guanabara de Sousa, participam 
da Comissão a Dra. Rosália Alves de Oliveira, a Dra. Maria Iracema 
Lucas, o Dr. Osvaldo Nunes da Silva e o Dr. Jalles Costa. Caberá à 
Comissão de Direitos Humanos tomar conhecimento de atentados 
aos Direitos Humanos, bem como deligenciar [sic] a apuração e 
autoria dos fatos, tomar depoimentos das partes interessadas, 
inclusive a nível de assessoria a Diretoria desta Seccional102. 

 

 

Posteriormente à conquista da Anistia Política de agosto de 1979, as 

restrições políticas e a violência física e/ou psicológica contra as vítimas dos 

governos autoritários deixam de ser matéria exclusiva da OAB com a criação da 

Comissão de Direitos Humanos no âmbito da instituição. As prerrogativas são 

ancoradas pelos dispositivos de garantia dos direitos básicos do homem, tais como 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, de 1967, das quais o Brasil era signatário. 

Antes da abertura da Comissão de Direitos Humanos, atuavam nessa 

direção o Comitê em Defesa da Vida e a Comissão de Justiça e Paz, tendo essa 

última uma ligação estreita com a Igreja Católica. 

Em 1982, realizaram-se as primeiras eleições para a escolha dos 

governadores dos estados desde o estabelecimento da Ditadura Militar. O evento 

marca um ponto importante, pois os brasileiros experimentariam após anos a 

escolha de um representante no executivo estadual, além da eleição para os cargos 

de senador e deputado federal. 

No Rio Grande do Norte, a disputa política era acirrada para a cadeira de 

governador do estado, sobretudo entre um dos baluartes da política potiguar e 

representante do PMDB, Aluísio Alves, e uma figura jovem, José Agripino Maia, que 

se fazia a imagem renovada de um partido com origens repressoras, o PDS. O 

primeiro havia sido governador do estado no momento da instauração do Golpe 

Civil-Militar de abril de 1964, colaborando com o então regime instituído na delação 

dos indivíduos que tinham alguma aproximação com os ideais comunistas. Em 1969, 

foi cassado pela Ditadura Militar e retomou seus direitos políticos em 1979, momento 
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em que empreende um discurso oposicionista contra o governo autoritário e se filia 

ao Movimento Democrático Brasileiro, espaço onde refez sua trajetória política e da 

sua família. 

O segundo, José Agripino Maia, herdeiro de uma das mais importantes 

oligarquias políticas do Rio Grande do Norte, foi prefeito de Natal, tendo sido 

indicado pelo primo Lavoisier Maia Sobrinho, então governador do estado. 

Defensores de dois blocos políticos distintos, mesmo dentro do discurso de abertura 

política, o representante do governo ganhou a disputa. 

Nesse contexto, a seccional potiguar da OAB trabalhava na fiscalização do 

andamento regular do processo eleitoral, apesar de os depoimentos de Carlos 

Gomes e Roberto Furtado aferirem que nesse período a repressão da União havia 

diminuído. Porém, no item anterior deste capítulo, observamos que ainda houve 

perseguições políticas, atentados, sem contar com o próprio controle por parte do 

governo autoritário do processo de abertura política, tornando-o um procedimento 

autocrático. 

Outro ponto ainda nesse cenário é de grande importância e marca a força na 

construção de imagem política dos membros da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Em 1982, o então presidente da seccional potiguar, Roberto Furtado, e seu vice, 

Gileno Guanabara, se licenciam dos cargos, a fim de concorrer às eleições daquele 

ano pelo PMDB para as funções de senador e deputado, respectivamente. A Ordem 

em si, mesmo defendendo um posicionamento político delineado e congregando 

com os anseios de abertura política provindos da sociedade, não aderia a nenhuma 

legenda partidária. 

A despeito disso, e com obviedade, seus representantes levam com eles a 

imagem construída pela instituição de defensora dos direitos democráticos e do 

processo de redemocratização da política do Brasil. A esse respeito, Roberto 

Furtado diz: 

 

 

Eu era presidente da OAB em 82, me desliguei da OAB, por sinal, 
Gileno Guanabara que era vice-presidente também se desligou, foi 
candidato a deputado. [...] Como candidato a senador, estávamos no 
mês de maio... perto do mês de junho... com Aluísio a candidato a 
governador e eu a senador, estávamos com um percentual nas 
pesquisas de quase setenta por cento na votação. Então veio um ato 
do governo revolucionário, que estabeleceu a vinculação de voto, a 
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obrigatoriedade de ter diretório municipal, que a eleição era 
conjugada, como a de prefeito. Era de governador a senador, eram 
todos. Vinculou todos os votos. Você não poderia votar num prefeito 
da ARENA e em outro candidato do MDB, não era possível. Tinham 
que ser todos numa linha só, sob pena de nulidade. Então, como nós 
tínhamos dos cento e tantos municípios, nós só tínhamos em 37 
diretórios, é claro que o eleitor prefere votar no prefeito, a votar no 
governador ou senador. Está mais próximo dele. Nós entrávamos 
numa desvantagem enorme. Nós só podíamos ser votados, 
praticamente, em 37 municípios. Pelo menos de forma majoritária em 
37 municípios, então, perdemos a eleição [...]103. 

 

 

Analisamos na fala, mesmo com a derrota nas eleições, muito creditado aos 

estratagemas do processo eleitoral, que o capital político da Ordem dos Advogados 

do Brasil foi utilizado em certa medida. Um elemento que merece esclarecimento na 

fala de Roberto Furtado, o pleito de 1982, foi responsável pela escolha dos 

governadores dos estados, senadores, deputados federais e estaduais, não pela dos 

prefeitos. Todavia, entendemos que a figura do prefeito era essencial nessa disputa 

eleitoral por estar de forma aproximada do eleitor; o fato de maioria destes ser do 

partido do governo favoreceu o sucesso do PDS no processo. 

A partir de 1983, como observamos anteriormente, a Proposta de Emenda 

Constitucional do Deputado Dante de Oliveira contribuiu para materializar uma das 

palavras de ordem da redemocratização que era a realização de eleições diretas 

para a Presidência da República na formação de mobilizações da sociedade civil. 

O Rio Grande do Norte e a seccional da OAB se juntam nessas 

mobilizações sociais e a entidade assume papel de destaque na luta das “Diretas 

Já!”. Esse caminho foi percebido, principalmente, com o advento do ano de 1984 e 

com o jornal Tribuna do Norte como principal meio de divulgação desse debate. As 

discussões no estado eram variadas e não havia consenso no âmbito dos partidos, 

nem mesmo no partido governista. 

 

 

Enquanto os dirigentes do PDS do Rio Grande do Norte fazem coro 
às declarações do presidente do partido, senador José Sarney, e 
colocam um ponto final nas discussões sobre as eleições diretas 
para Presidente da República, um outro senador do PDS e vizinho 
estado de Pernambuco, Marco Maciel, discorda do posicionamento 
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do presidente da sua agremiação e diz acreditar que “o melhor para 
o Brasil são as eleições diretas”. 
Segundo ele, “se elas não forem possíveis agora, que pelo menos 
nos habilitemos a uma nova constituição que implante o sistema das 
eleições direts [sic] para a Presidência da República no Brasil”. Aqui 
no Rio Grande do Norte, a cúpula do PDS formada pelos ex-
governadores Tarcísio Maia e Lavoisier Maia e pelo atual governador 
José Agripino Maia já se dividiu em três votos distintos, apoiando, 
respectivamente, os presidenciáveis Aureliano Chaves, Paulo Maluf 
e Mário Andreazza104. 

 

 

Conforme se coloca na citação, não havia uma unidade de discursos em 

relação às eleições diretas no Brasil no interior do PDS. No entanto, temos que 

ressaltar o espaço de fala do meio de comunicação utilizado. A Tribuna do Norte era 

o representante de um dado grupo e discurso político dentro do cenário de 

reabertura, dessa forma destacava as falas que iam ao encontro da defesa das 

eleições diretas, assim como dava cores às possíveis fragilidades do seu oponente 

político, como era a divergência dos governadores representantes da agremiação 

governista aqui no Rio Grande do Norte. 

Os eventos que estavam ligados ao estabelecimento das diretas passaram a 

ser motivo para a mobilização da sociedade civil, dos partidos e entidades como a 

OAB, a exemplo de sucessivas quedas de energia durante a exibição dos 

programas dos partidos oposicionistas pela TV Globo, como observamos a seguir: 

 

 

Pode até se tratar de coincidência. Pode até a culpa ser da 
COSERN. Pode qualquer coisa, porém, será difícil convencer a maior 
parte da população e, principalmente ao mundo político, de que não 
houve premeditação da Rede Globo de Televisão, com relação ao 
programa do PMDB apresentado no último dia 30 de dezembro de 
1983. 
Na verdade, após as falhas técnicas que prejudicaram o programa do 
PT – Partido dos Trabalhadores – quando até o Tribunal Regional 
Eleitoral reconheceu a culpabilidade da empresa, aconteceram as 
tentativas de não exibição do programa por parte da emissora de 
Roberto Marinho, somente acontecendo em virtude de determinação 
expressa do TRE, que acatou solicitação do PMDB, através de seus 
advogados. Então, o que se viu foi o programa truncado, começando 
antes do horário predeterminado, sendo interrompido por falta de 
energia elétrica e voltando bastante adiantado, para em seguida ser 
novamente interrompido. Mas surpreende ainda e que, tão logo 
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terminou o horário cedido ao PMDB e voltou a programação normal 
da Rede Globo, tudo foi restabelecido [...]. 
A direção do PMDB e do Instituto Varela Barca iriam se reunir e 
tomar uma atitude, principalmente por conta dos prejuízos financeiros 
e políticos que o partido teve em virtude da não veiculação do 
programa. A Rede Globo e a COSERN, provavelmente serão 
acionados juridicamente e deverão, entre as duas, responder pela 
culpa e o programa mais uma vez ser apresentado105. 

 

 

Mesmo que Carlos Gomes e Roberto Furtado colocassem o caráter menos 

repressor desse momento, analisamos que a relação entre governo autoritário e 

movimento oposicionista se mantinha de maneira frágil. No caminho contrário às 

manobras que tentavam desestabilizar os movimentos pelas eleições diretas, o 

presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, em janeiro de 1984, realizava 

uma série de visitas às capitais nordestinas em campanha pela aprovação da PEC 

formulada por Dante de Oliveira, incluindo o Rio Grande do Norte. 

Todo esse movimento era tido, para o governo autoritário, enquanto uma 

ação de “perturbadores”, como foi colocado pelo então presidente João Baptista 

Figueiredo em pronunciamento de fim do ano para a sociedade brasileira. Esse ato 

do presidente da República foi rechaçado pelo Comitê Pró-Diretas de todos os 

estados, inclusive o potiguar. 

 

 

Se depender do Comitê Norte-riogrndense [sic] Pró-Eleições Diretas, 
a campanha pela volta desse tipo de eleição não vai parar, mesmo 
depois que o presidente João Figueiredo foi ao rádio e à televisão 
taxar [sic] de “perturbadores” aqueles que insistirem em lutar por 
esse que é, na opinião da grande maioria dos políticos brasileiros, 
um “anseio nacional”. 
O deputado Hermano Paiva, do PMDB, integrante do Comitê disse 
que a luta “vai continuar devido a convicção que temos da força do 
povo organizado e mobilizado”. Hermano espera que na reunião que 
vão acontecer no próximo dia 9, o Comitê já tenha condições de 
traçar uma programação a ser levada a efeito junto à população de 
Natal e de todo o Rio Grande do Norte106. 
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Observamos que a mobilização da sociedade era grande, proporcional às 

tentativas de desnutrir os anseios pelas eleições. No mesmo documento, vemos que 

o Rio Grande do Norte estava dentro dos debates, por hora limitados aos atos e 

discussões pontuais a respeito do tema no âmbito do comitê, mas planejava algo 

maior, por exemplo, o comício realizado no mês de abril de 1984. 

No território potiguar, o PDS mantinha seu posicionamento contra as diretas 

e apoiava a via antirrevanchista que foi a escolha indireta do presidente. Todavia, 

não havia coesão de um candidato entre os principais representantes do partido no 

estado. 

O Comitê Pró-Diretas do Rio Grande do Norte, que contava com a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil, realizava uma estratégia de 

irradiação e incubação dos ideais de reabertura política em outros pontos do estado 

que foram além da capital potiguar. Apesar de a literatura e as matérias jornalísticas 

afirmarem a participação massiva da sociedade nas diretrizes do processo de 

redemocratização, o comitê pelas eleições diretas desenvolvia um trabalho junto à 

população mais humilde do território. Nesse sentido, percebemos em nota do jornal 

Tribuna do Norte. 

 

 

Reunido na noite de ontem, o Comitê Norte-riograndensePró-
Eleições Diretas decidiu partir já neste final de semana para uma 
mobilização junto à população da capital. As entidades que 
compõem o Comitê estarão nas feiras livres, conversando com a 
população, distribuindo boletins esclarecedores da luta pelas 
eleições diretas e, também, fazendo a apresentação de grupos 
teatrais. 
No Sábado, o Comitê Pró-Diretas estará na feira do Alecrim; no 
domingo atuarão na feira das Quintas e na segunda-feira encerram a 
primeira etapa de mobilização com uma visita a feira das Rocas. 
Para a próxima semana, outra programação já está sendo elaborada, 
aparecendo o plebiscito como a principal proposta a ser 
encaminhada junto à população natalense [...]. 
Após a criação do comitê da cidade de Caicó e municípios vizinhos, 
os defensores das eleições diretas estão incentivando, agora, a 
criação dos comitês de Macau e Mossoró, possivelmente já na 
próxima semana [...]. 
Na opinião do deputado Hermano Paiva, do PMDB, a sociedade 
brasileira começa a se organizar em defesa das eleições diretas para 
presidente da República: “Como essa mobilização crescendo da 
forma que está, as eleições diretas vão se tornar irreversíveis”, 
afirmou107. 
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As mobilizações da sociedade se originavam de diversos setores, sobretudo 

a classe dos estudantes, que organizavam movimentos pontuais no centro da 

cidade. Aliada a eles, observava-se a adesão da associação de professores, 

médicos, Igreja Católica, Igreja Batista, entre outras. Os partidos de oposição ao 

governo realizavam recorrentes ações junto à população, tais como simulações de 

possíveis eleições para o plebiscito que se instauraria com o grande comício pelas 

diretas, marcadas para o mês de fevereiro, mas que somente ocorreram no mês de 

abril. 

As simulações aconteciam em desde feiras urbanas até em estádios de 

futebol em dias de jogo, como observaremos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 25 de janeiro, foi realizada uma prévia de plebiscito em dia de jogo no 

antigo estádio Castelo Branco, em Natal. As urnas foram dispostas nas entradas do 

estádio, resultando em cerca de dois mil e setecentos votos favoráveis à pergunta: 

“Você é favorável às eleições diretas para Presidente da República?”. Com esse tipo 

de ação, o movimento ganhou força e fôlego, uma vez que concedia ao Comitê do 

Rio Grande do Norte e às entidades que lhe conferiam apoio dados e argumentos 

relevantes para a continuidade da luta pelas eleições diretas. Esse apoio também se 

repetia em outras cidades do interior do estado, como Mossoró e Macau. 

Figura 1 – Resultado da prévia do plebiscito em favor das eleições diretas para Presidência da 
República realizada no Estádio Presidente Castelo Branco, em 25 de janeiro de 1984, que, a partir 

de 1989, passou a ser chamado de Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado 
Fonte: Tribuna do Norte, Natal, p. 3, 27 jan. 1984.  
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No dia 10 de fevereiro, foi marcado um comício que prepararia a população 

da capital potiguar para o grande evento democrático agendado para o dia 25 de 

fevereiro, com a presença de todas as lideranças do movimento das “Diretas Já!”. A 

cidade se tornou um espaço de luta democrática, conferindo ação aos discursos que 

se proferiam em busca de um Estado Democrático de Direito. Partindo da Praça 

Padre João Maria, a mobilização vai às ruas da capital até o bairro do Alecrim, na 

Praça Gentil Ferreira. 

 

 

O primeiro grande comício depois da última campanha eleitoral 
aconteceu na noite de ontem na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, 
promovido pelo Comitê Norteriograndense Pró-diretas e por diversas 
entidades representativas da sociedade, que num grito uníssono, 
querem eleições diretas para Presidente da República, identificando-
se assim com a maioria da Nação. 
A multidão saiu em passeata da Praça Padre João Maria e por todo o 
percurso estabelecido, muitos grupos se incorporaram à 
movimentação, cuja palavra de ordem era uma só, todos 
conclamando pelas eleições diretas em todos os níveis. Um fato 
muito importante na mobilização é que contou com a presença de 
jovens que em suas bicicletas ou motos, preferiam identificar-se no 
meio da multidão, portanto bandeirolas confeccionadas pelo Comitê 
com frases bem expressivas, como “Urgente! Diretas para 
Presidente” [...]108. 

 

 

Observamos que as ações formuladas pelo Comitê gradativamente 

deixavam o lugar de discurso de um dado grupo e as pequenas intervenções em 

feiras urbanas e estádio de futebol, passando a grandes eventos que mobilizavam 

parte expressiva da população. Na citação, o pedido urgente pelas eleições diretas 

ganhou força nas ruas de Natal. No entanto, paralelamente ao movimento, se 

processavam a formação de um colégio eleitoral para a escolha indireta do 

presidente da República e uma campanha dos possíveis presidenciáveis, sobretudo 

os pertencentes ao PDS. 

A espera maior era para o dia 25 de fevereiro, ocasião em que as lideranças 

nacionais viriam à capital potiguar se juntar às mobilizações que ocorriam na cidade. 

Contudo, assim como colocado pela literatura sobre o tema, o mesmo aconteceu 

apenas em abril de 1984, em virtude de um grave acidente que resultou em dezenas 
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de mortes no Centro da cidade em uma festa de Carnaval. O fato, obviamente, 

cancelou a programação para o segundo comício no mês de fevereiro, mas não 

cessou o sentimento e o desejo da escolha do presidente pelos natalenses. 

Todavia, mesmo com a importância da participação de ícones da política 

nacional e artistas como Chico Buarque e Fafá de Belém em abril, o comício do dia 

10 de fevereiro representou a autonomia das ações do processo de reabertura em 

Natal. Evidentemente, a seccional potiguar da Ordem dos Advogados do Brasil se 

tornou personagem principal desse processo no estado. O movimento do dia 10 de 

fevereiro representou, em termos de memória, um grande marco, principalmente 

para os partícipes do processo de redemocratização. 

 

 

O Conselho Seccional da OAB, no Estado do Rio Grande do Norte, 
também se manifestou solidário à luta Pró-Eleições Diretas para 
Presidência da República. Os Srs. membros do Conselho Regional 
manifestaram ser favoráveis às eleições diretas. A proposta da 
Conselheira Dra. Margarida Seabra de Moura recebeu apoio 
unânime dos demais conselheiros. 
O Presidente do Conselho, Dr. Mário Moacyr Porto, aprovou a 
decisão. Foram indicados os Conselheiros Dr. Gileno Guanabara de 
Sousa e Dr. Roberto Brandão Furtado para representar a Seccional 
da OAB-RN no Comitê Norte-riograndensePró-Eleições Diretas, com 
assento na sua Executiva. 
[Em comício do dia 10 de fevereiro na Praça Gentil Ferreiro no bairro 
do Alecrim] [grifo nosso] [...] Em nome dos advogados usou da 
palavra o Dr. Gileno Guanabara. Em seu discurso realçou a 
necessidade de ser restaurado o princípio da legitimidade do poder 
que emana do povo e só em seu nome deve ser exercido. 
Conclamou também o representante da OAB a necessidade de a 
sociedade brasileira se unir como um todo e acima de qualquer 
divisão, através das entidades que a representam [...]109. 

 

 

Após a adesão do Conselho Federal a favor das eleições diretas para a 

Presidência da República, em plenária de 20 de dezembro de 1983, a seccional 

potiguar da Ordem, na figura de Mário Moacyr Porto, também fazia o mesmo. O fato 

expressa um natural reflexo de decisões de um patamar superior, mas não significa 

uma falta de autonomia da seccional. A OAB/RN se posicionava oficialmente em 

relação ao apoio às eleições diretas, no entanto a participação de alguns membros 
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do conselho e o debate sobre esse tema e outros concernentes ao processo de 

redemocratização já tinham se tornado lugar comum na instituição. 

Destaca-se ainda na citação a escolha de dois advogados para a 

representação da entidade junto ao Comitê que já apresentavam um histórico no 

âmbito das lutas democráticas, Gileno Guanabara e Roberto Furtado, membros do 

conselho, os quais já haviam ocupado a presidência da OAB/RN. Ambos, como 

analisamos em capítulo anterior, reuniram esforços no interior da instituição para 

que esta se posicionasse oficialmente apoiando a aprovação da Anistia Política em 

1979. E repetiam seus empenhos na defesa da eleição direta para presidente. 

Em abril de 1984, dias antes da votação da PEC de Dante de Oliveira, 

reuniram-se em Natal os grandes nomes da política e do cenário artístico nacional, 

que vieram a completar e ampliar os anseios da população. Gileno Guanabara, 

como emissário da seccional potiguar, assume a primeira fala do referido comício, 

alegando ao povo a responsabilidade pela escolha do representante máximo do 

Poder Executivo. 

 

 

Um comício grande. Fafá de Belém era a musa, que cantava o hino 
nacional. José do Vale veio cantar: “Carcará pega mata e come”. 
Chico Buarque veio neste dia. Aqui no comício das diretas no 
Alecrim. E fora a caravana de líderes. [...] Ulysses Guimarães, aquela 
turma toda que compunha o movimento do PMDB. Numa reunião do 
conselho eu fui designado representante da Ordem. Houve um 
detalhe interessante, que depois me orgulhei bastante. Eu fui o 
primeiro orador da noite. Uma massa humana que ficou o Alecrim. 
Encheu aquele pátio do relógio. Passaram-me a palavra, me 
anunciaram como representante da OAB [...]. Eu comecei dizendo 
que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Esta 
foi a frase que eu criei assim na hora. Aí depois eu vi. O advogado de 
Prestes no Estado Novo, no comício das diretas no Rio de Janeiro, 
ao lado de Brizola, de Tancredo, daquele povo todo, começou 
dizendo exatamente isso. O poder emana do povo, quando vi na 
televisão. Rapaz, eu me entusiasmei. Então o comício foi grandioso. 
Nós perdemos a eleição direta ali, mas ganhamos depois com 
Tancredo, aquela coisa. Derrotamos a ditadura e a coisa veio, 
então110. 

 

 

Na fala de Gileno Guanabara, analisamos que o evento ocorrido em 6 de 

abril conferiu ao Rio Grande do Norte espaço dentro do debate nacional, assim 
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como à seccional potiguar da Ordem lugar de destaque no espaço da memória do 

processo de redemocratização. 

A votação da proposta de emenda que proporcionava o voto direto à 

Presidência da República resultou em números negativos para o movimento das 

“Diretas Já!”. A PEC não foi aprovada. Dos políticos do estado, os deputados Vingt 

Rosado, Antônio Florêncio, Wanderley Mariz e Jessé Freire Filho não compareceram 

à plenária. O deputado do PDS João Faustino se posicionou favorável à proposta. 
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4 “DO AUTORITARISMO PARA A DEMOCRACIA PLENA”111: A OAB E A 

SECCIONAL POTIGUAR NA CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE 

REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

 

Como observado no capítulo anterior, o período entre o estabelecimento da 

Lei de Anistia de 1979 até a votação do projeto de emenda, que preconizava o 

retorno das eleições diretas para a Presidência da República, foi caracterizado como 

um momento de grande mobilização de políticos, da população e de instituições da 

sociedade civil, que assume como palavra de ordem: as “Diretas Já!” e a instalação 

da Assembleia Nacional Constituinte. 

Percebemos na literatura sobre esse período, mesmo que limitada, que após 

a derrota da emenda do Deputado Dante de Oliveira se intensificou o desejo pelo 

estabelecimento de uma nova Constituição. É importante frisarmos essa palavra – 

intensificou –, uma vez que esse discurso vinha sendo propagado desde o momento 

da luta pela anistia e foi tomando corpo no decorrer dos anos 1980. 

A Ordem dos Advogados do Brasil e suas seccionais não se anularam no 

debate, sobretudo quando se tratava de uma pauta à qual é conferido o 

conhecimento específico: a lei. Com a realização de congressos, encontros, 

reuniões, debates, entre outros eventos, todos com o intuito de pensar e contribuir 

com a formação da nova Carta Magna, a entidade se esmerou na intensificação de 

sua participação nesse momento do processo de redemocratização. 

Este capítulo tem como objetivo analisar a atuação da OAB/RN nas 

discussões em torno da aprovação da Constituição de 1988, atual lei máxima do 

país, que ganha mais importância por ser o marco para um momento de democracia 

plena. Nesse sentido, para o entendimento desta pesquisa, a sanção da 

Constituição concede ao Brasil uma nova base legislativa, que encerra todo o 

entulho legal do período autoritário ainda presente entre o ano que a historiografia 

entende como o fim da Ditadura Militar, em 1985, até a aprovação da Carta Magna. 

Dessa forma, este momento da pesquisa contempla o espaço de tempo entre a 

derrota da proposta de emenda do Deputado Dante de Oliveira até a sanção da 

Constituição de 1988. 
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4.1 EM BUSCA DA LEGITIMIDADE NO BRASIL: A CONSOLIDAÇÃO DA 

DEMOCRACIA PLENA POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL 

 

 

Desde o início do período em que o processo de redemocratização toma 

corpo, nos anos finais da década de 1970, as palavras de ordem que foram 

entoadas pelos grupos da sociedade civil organizada eram: anistia, eleições diretas, 

Constituinte, liberdades, dentre outras. No capítulo anterior, optamos por fazer uma 

escolha de encerrá-lo com a derrota da votação da chamada emenda Dante de 

Oliveira, para iniciarmos a partir desta todo o debate sobre a formação da 

Constituinte. 

Contudo, é importante ressaltarmos que esse marco é difícil de estabelecer, 

uma vez que a formação de uma assembleia constituinte vinha sendo exigida pela 

sociedade e estudada pelos advogados, com mais ênfase, no início dos anos de 

1980. Além disso, a luta pelo restabelecimento das eleições diretas não cessa de 

forma arbitrária com a não aprovação da emenda do Deputado Dante de Oliveira, 

mas continua no decorrer do ano de 1984 e permanece até a sanção da 

Constituição de 1988 e a realização da primeira eleição para a Presidência da 

República, cujas campanhas iniciaram em 1989, com a vitória de Fernando Collor. 

Juristas, a exemplo de Raymundo Faoro e Paulo Bonavides, entre muitos 

outros, concentraram suas produções acadêmicas na construção dos argumentos 

sobre a necessidade e importância do estabelecimento de uma assembleia 

constituinte, antes da sinalização nesse sentido. Ambos, considerando as devidas 

especificidades dos textos e momentos de produção, defendem uma Constituição 

livre de privilégios às elites nacionais. O povo e suas necessidades deveriam ser 

personagens centrais na redação da futura Carta Magna. Somente assim o país 

ganharia novamente legitimidade em seu governo democrático. 

Raymundo Faoro, advogado e presidente do Conselho Federal da OAB nos 

anos de 1970, em texto publicado em 1981 enfatizou que o único caminho para a 

busca pela recuperação da legitimidade estava centrado na elaboração de uma nova 

Constituição. É importante ressaltar que essa legitimidade somente se observaria 

em um Estado democrático e não “[...] o que a minoria consegue graças aos seus 

aparelhamentos de eficiência que existe enquanto grupo dirigente, a classe política, 
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armada ou atrelada às armas, fora mais forte entre as forças que dispunham o 

mando [...]”112, ou seja, onde o poder assegurado pela força armada não condiz com 

a plena democracia. 

Tanto Faoro quanto Bonavides, na primeira metade da década de 1980, 

conferem à sociedade civil toda a responsabilidade na construção da nova 

Constituição, em que esta não mantivesse o status quo das camadas dominantes, 

mas fosse instrumento de transformação política e social para o país. 

 

 

[...] O valor que orienta esse trânsito (recuperação da legitimidade) 
está dentro da sociedade, com imediata e fundamental expressão 
política, vinculado a classes, camadas e demais forças. [...] Ninguém 
seria livre se permitissem as ilhas institucionais, imunes ao povo, ao 
controle e ao seu exame. [...] A pluralidade dos atores que 
conquistam o status de sujeitos políticos, vale para a velha origem 
liberal, mas só se encontra sua plena expressão na democracia. [...] 
Partidos, sindicatos, órgãos de manifestação e representação 
supõem o alargamento das bases da sociedade, em termos reais e 
concretos. A luta pela legitimidade é, em consequência, uma luta 
social, que se coordena ao Poder Constituinte113. 
 
O problema constituinte no Brasil, após duas décadas de ostensivo 
desacato à soberania popular, não tanto o de fazer uma Constituição 
[...], mas o de fazer uma Constituição legítima e popular, 
condensando as aspirações profundas e renovadoras da sociedade 
brasileira, isto é, uma Constituição que seja o instrumento 
consagrador da transformação, da modernização e da reforma 
democrática114. 

 

 

Os dois juristas, Faoro e Bonavides, respectivamente, nos chamam a 

atenção para um elemento comum dos discursos: a participação da sociedade civil 

na construção da Constituição. Esse momento de abertura política do país, mesmo 

após a eleição indireta de Tancredo Neves à Presidência da República em 1985, 

que marca na literatura o fim da chamada Ditadura Militar, ainda inconclusa nas 
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 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e constituição:a democracia, o federalismo, a crise 
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representantes para a Assembleia Nacional Constituinte de 1986, e a segunda edição foi publicada 
em 1987, período de plena discussão em torno da nova Constituição brasileira e ano anterior à 
sanção da Carta Magna de 1988. 
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falas institucionais, concentrava-se na ampliação dos agentes políticos do processo. 

A Constituinte não poderia estar nas mãos apenas dos partidos ou levada pelos 

bastidores através dos grupos ligados aos militares que estavam no poder, porém 

agenciada pelos brasileiros em coro. 

Outrossim, deve-se, na visão de Faoro, à participação das entidades civis 

como sindicatos e representantes de classes profissionais, a exemplo dos 

metalúrgicos, professores, médicos, entre muitas outras que colocaram seu apoio na 

mobilização em torno da abertura política. Cabe destacar também nas falas dos já 

citados advogados, a cujas citações se faz referência, o cuidado reservado à figura 

dos partidos políticos. Mesmo após toda uma luta observada nos fins dos anos de 

1970, em específico o de 1979, pelo estabelecimento do pluripartidarismo, os 

partidos políticos ganham a partir desse momento um papel muito grande na 

redemocratização, talvez maior do que a própria população. 

Nos fins de 1970, cinco partidos são oficializados e para o pleito que elegeria 

os novos congressistas em 1986 já se somavam 23. O aumento significativo do 

número das legendas partidárias nos faz refletir não apenas sobre o retorno a um 

Estado democrático, mas também sobre o gradativo domínio dos seus 

representantes nas questões políticas brasileiras após a Anistia Política de 1979. 

Bonavides destaca que a Assembleia Nacional Constituinte que se formaria 

com as eleições de 1986 tinha uma função perigosa. Na verdade, as referidas 

eleições não estavam sendo realizadas para a escolha de uma assembleia que 

votaria uma Constituição em específico, mas eram parlamentares que foram 

incumbidos da elaboração desta e que continuariam em suas cadeiras mesmo após 

a aprovação da nova Carta Magna. O advogado ressalta em seu texto produzido 

antes das eleições parlamentares a ideia de candidaturas para a Assembleia 

Nacional Constituinte, por exemplo, sem a necessidade da utilização das 

plataformas partidárias, mas autônomas e livres dessa influência coletiva115. 

Nesse período, a Ordem dos Advogados do Brasil, que já desenvolvia 

estudos em suas conferências nacionais sobre elementos e possibilidades 

característicos da abertura política, inicia uma nova via de discussão para a Carta 

Magna que se avistava no fim do túnel de todo o turbilhão de discursos proferidos à 

época sobre ela, que eram os congressos constituintes. Nestes, a entidade, junto 
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aos membros representantes dos conselhos estaduais, compartilhava os estudos 

realizados pelos juristas a respeito dos possíveis direcionamentos tomados pelos 

parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte. Todo esse debate foi iniciado 

juntamente com as mobilizações a favor da Anistia Política, como destacam Paulo 

Bonavides e Paes de Andrade: 

 

 

Com efeito, em 8 de agosto de 1977, na Faculdade de Direito das 
Arcadas, onde não se apagara a memória de Rui Barbosa, Nabuco e 
José Bonifácio, o Moço, um professor de São Paulo, o jurista 
Goffredo Teles Júnior leu a Carta aos Brasileiros, tão importante para 
os pródromos constituintes de 1987 quanto o Manifesto dos Mineiros 
o fora para a Carta de 1946 e a desagregação do Estado Novo. 
A Carta aos Brasileiros dava continuidade ao protesto de abril da 
Ordem dos Advogados do Brasil, que conclamava a Nação a 
procurar a única via legítima com que restaurar as instituições 
democráticas despedaçadas – a convocação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte. 
Cerca de um ano depois, a mesma entidade – a OAB – celebrava em 
Manaus um de seus congressos, onde a bandeira da Constituinte foi 
novamente içada, assumindo o grêmio forense o compromisso da 
luta sem trégua em prol da concretização dessa causa. Isto 
aconteceu em maio de 1980116. 

 

 

Por meio da citação de Bonavides e Andrade, observamos que a Ordem dos 

Advogados, como colocado anteriormente, tem seus discursos de defesa da 

Constituinte originários ainda nos anos de 1970. Vê-se também que essesdiscursos 

não ocorriam de forma individual em relação a cada profissional, mas 

institucionalizada. A OAB não se põe nesse processo enquanto único ator, porém 

coaduna com inúmeras organizações civis. 

Com a derrota por poucos votos da emenda encabeçada pelo Deputado 

Dante de Oliveira, que se referia ao retorno das eleições diretas para a Presidência 

da República (o que marcou o fim das discussões do nosso capítulo anterior), as 

falas sobre a escolha do primeiro presidente civil após vinte anos de governos 

militares se acaloravam. Os partidos que se faziam na época, logo depois da certeza 

de que as eleições diretas não ocorreriam para breve e sim as indiretas, começaram 

a lançar seus candidatos. Destacam-se nesse processo a figura do PMDB, que 
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constrói uma imagem solidificada da defesa pela ordem democrática com sua 

participação na luta pela anistia (ainda como MDB) e nas mobilizações em torno das 

chamadas “Diretas Já!”, e o PDS, partido governista que surge das bases da antiga 

ARENA, mas que nesse momento se observa em grandes dissidências. 

 

 

A campanha das Diretas Já consolidou o processo de crise do 
cesarismo militar e eliminou qualquer possibilidade de o campo 
governista preservar sua unidade e conquistar legitimidade, entre as 
diversas frações do bloco no poder, para mais um governo militar. A 
aliança policlassista, viabilizada em torno da proposta de eleição 
direta para presidente da República, isolou o governo ainda mais do 
ponto de vista político, acelerando seu processo de divisão e 
dilapidando sua capacidade de direção da arena da disputa política. 
O caráter de massas da campanha, com a participação de milhões 
de pessoas nos comícios e manifestações, mobilizou diversos 
setores sociais ainda ausentes da disputa política, atraindo as 
massas populares, principalmente urbanas, para uma posição 
anticesarista explícita117. 

 

 

Maciel analisa que a campanha das Diretas foi responsável pelo aparente 

enfraquecimento do bloco cesarista militar encabeçado pelo PDS. Ao mesmo tempo, 

a aliança policlassista passa, como denomina a junção das vozes de diversos ideais 

políticos, mas que coadunavam com as liberdades democráticas, começava a 

ganhar mais força para as batalhas que estavam por vir, dentre elas a escolha do 

presidente pelo Colégio Eleitoral de forma indireta e as eleições dos parlamentares 

que comporiam as bancadas na Assembleia Nacional Constituinte. 

Logo ao fim da sessão que estabelecia a derrota da proposta do Deputado 

Dante de Oliveira, houve uma mobilização de todos os partidos a fim de indicar os 

nomes dos seus representantes na sucessão do presidente. Maciel observa que 

esse movimento se dá a partir do momento em que a execução das eleições diretas 

não se torna possível, tampouco a mobilização por ela. Entretanto, é importante 

ressaltar que mesmo com a derrota da PEC do Deputado Dante de Oliveira, e 

apesar da concentração dos partidos na eleição indireta do presidente, os clamores 

por eleições diretas para a cadeira máxima do poder executivo do Brasil ainda se 

faziam, sobretudo pelas entidades da sociedade civil e por alguns poucos políticos, 

como Ulysses Guimarães. 
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Entre abril de 1984 e março de 1985, uma série de acordos e 

transformações partidárias foi observada em prol das eleições indiretas. Destaca-se 

nesse momento a fragmentação do PDS na representação dos seus possíveis 

presidenciáveis: Paulo Maluf, José Sarney e Mário Andreazza. Enquanto o primeiro 

alçava grandes voos no interior do partido, os demais, insatisfeitos, iniciaram um 

movimento de apoio da oposição. Assim, o nome de Tancredo Neves ao pleito 

indireto ganhou força e certeza de vitória, principalmente com a escolha do seu vice 

José Sarney, que se descredencia do PDS e filia-se ao PMDB por uma estratégia 

política. 

 

 

A conjuntura política que se estendeu dos meses de abril de 1984 a 
março de 1985 foi marcada por um amplo processo de negociação 
política, sediado fundamentalmente no campo de interlocução liberal 
e envolvendo o conjunto da oposição burguesa, setores da oposição 
antiautocrática e setores expressivos do campo governista. Esse 
processo de negociação viabilizou a criação da Aliança Democrática 
e a eleição indireta de Tancredo Neves à Presidência da República, 
permitindo a recomposição entre as diversas frações do bloco de 
poder, em torno de uma solução para a crise do cesarismo militar 
que se representasse ruptura imediata com a institucionalidade 
autoritária reformada e, principalmente, com a ordem burguesa. Além 
disso, tal processo aguçou o dilema institucional da oposição 
antiautocrática numa dimensão que ainda não tinha ocorrido, 
determinando sua derrota política nessa conjuntura118. 

 

 

Nesse sentido, a escolha de Tancredo Neves e sua sucessiva vitória no 

Colégio Eleitoral com o apoio das mais diversas orientações políticas, como partidos 

da esquerda, da direita, do operariado, dos empresários, das entidades da 

sociedade civil, representaram uma via possível para o caminho da chamada Nova 

República119. Vale, pois, analisar que Tancredo Neves se observava como candidato 

que mais se aproximava dos objetivos de todos esses setores, haja vista que adotou 

para si uma imagem política moderada. A escolha por Tancredo Neves e José 

Sarney se verificou em virtude da não ruptura tão abrupta com o regime anterior. 

Mesmo que os militares tivessem perdido forças, continuavam atentos aos detalhes 
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do processo de abertura, acompanhando-o. O procedimento autocrático, como 

colocado por David Maciel, ainda se encontra presente nesse momento da 

redemocratização. 

A Ordem dos Advogados do Brasil tinha na eleição indireta elementos dos 

resquícios da ditadura que deveriam ser expurgados do cenário democrático que se 

fazia ou deveria fazer-se. Apenas com a eleição direta de 1989 é que o sentimento 

de retorno à ordem democrática teria se consolidado. No entanto, até que o 

processo estivesse completo com as eleições diretas futuras, tem-se em Tancredo 

Neves “[...] o nome de consenso da oposição que concordava em jogar o jogo com 

as cartas marcadas pelo regime, ou seja, vitória, só se conseguisse conquistar os 

votos de boa parte dos governistas. [...]”120, e conseguiu. 

 

 

Tancredo era um sábio. Sabia conversar, sabia ler, sabia rezar, sabia 
comer e beber, sabia rir, sabia ironizar, sabia não ter medo [...], sabia 
ler suave na forma e forte na ação. Forte como linha reta e doce 
como a curva do rio. Pelo bem e pela verdade foi implacável no 
cumprimento da terrível sentença: não se faz política sem fazer 
vítimas [...]: eu amava, admirava e temia Tancredo121. 

 

 

A figura de Tancredo Neves se fazia ideal por alcançar os objetivos 

delineados pelos diferentes grupos políticos. No momento em que Francisco Silva 

faz referência a todos os conhecimentos congregados pelo eleito presidente, 

identificamos que Tancredorepresentava a figura que mais se aproximava da 

proposta autocrática vivenciada naquele período. Apesar de ser um civil que 

assumiria a Presidência do Brasil, os planos esboçados pelos militares ainda no 

poder estavam sendo executados. 

Toda essa discussão não apenas teve os olhares da Ordem dos Advogados 

do Brasil como expectadora ou participante dos debates de maneira teórica, mas 

refletiu em sua estrutura organizacional, fazendo com que a entidade requeresse 

para ela o sentido pleno de órgão defensor da democracia, assim as eleições diretas 

também deveriam ocorrer no interior da instituição. 
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Defensora das eleições Diretas a Ordem acabou tendo que enfrentar 
esta questão dentro de casa. Na sessão de 22 de outubro, foi 
apresentada indicação do conselheiro Calheiros Bomfim, subscrita 
pela delegação de Mato Grosso do Sul, propondo alteração no 
Estatuto da Ordem para que se estabelecesse: “a) eleição direta, 
através de assembleia geral de advogados, da totalidade dos 
integrantes dos conselhos seccionais da OAB, excluída a 
participação dos representantes dos Institutos dos Advogados; b) 
eleição, pela mesma forma, dos delegados do Conselho Federal; c) 
abolição da figura do membro nato em todos os níveis”122. 

 

 

Como observado na citação, a necessidade pelo voto direto não se limitava 

tão somente aos cargos políticos brasileiros, mas se estendia no âmbito das 

instituições que formavam as vozes da sociedade civil. No caso da OAB, a proposta 

foi encabeçada pelo advogado Calheiros Bomfim da seccional do Mato Grosso do 

Sul, que, entre tantos objetivos, pregava a alteração do estatuto e a adoção das 

eleições diretas para a escolha de seus presidentes e não no conselho, a partir do 

qual se escolhia o presidente. 

A proposta de alteração do estatuto da instituição foi rejeitada pelo Conselho 

Federal no figura do seu então representante, o advogado Mário Sérgio Duarte 

Garcia. As propostas somente seriam novamente trazidas à tona na construção do 

estatuto de 1994, que coadunava mais com a nova era política do país. 

Apesar da vitória de Tancredo Neves, quem assumiu a Presidência da 

República foi José Sarney, haja vista os graves problemas de saúde do eleito e que 

resultaram na sua morte logo após o pleito indireto. Em 15 de março de 1985, José 

Sarney toma posse da presidência e a OAB não se faz presente na celebração, em 

virtude de ela resultar de uma série de acordos que acompanhavam o entendimento 

do governo militar e de um processo eleitoral pouco legítimo e popular. 

Com o fim do mandato de Mário Sérgio, assume a presidência do OAB o 

advogado Hermann Baeta, que o faz quase no mesmo momento da posse do então 

presidente da República José Sarney. Segundo Marly Motta, os objetivos de ambos 

eram bem comuns, dentre eles, o de procurar o melhor caminho que levasse à 

consolidação do Estado democrático. Fernando Lyra, ministro da Justiça e 

representante do Sarney na posse de Baeta, em suas palavras coloca que o papel 
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que deveria ser desempenhado pela OAB junto com o Governo Federal era o de 

“[...] crivo, da fiscalização permanente [...]”123 das ações legais do novo regime e da 

futura Constituição. 

Em seu discurso, Baeta declarou: 

 

 

Não é mais possível uma Carta Magna elaborada nos gabinetes dos 
juristas e dos supostos sábios, imposta à nação. A Constituição de 
que necessitamos terá de ser fruto de um amplo diálogo nacional [...]. 
Tornar-se imperiosa a derrogação ou a alteração de dispositivos do 
residual da legislação autoritária ainda vigorante, como a Lei de 
Segurança Nacional, Lei de greve, Lei de imprensa, Lei Falcão, Lei 
dos Estrangeiros, CLT e, sobretudo, a reformulação geral da 
legislação eleitoral e da Lei Orgânica dos partidos, para que todas as 
classes, grupos, camadas e segmentos sociais possam manifestar-
se livremente e organizar-se em partidos políticos, sem qualquer 
discriminação de ordem política, filosófica ou ideológica. [...] A Lei de 
Anistia, dita ampla, geral e irrestrita, deixou à sua margem milhares 
de oficiais e praças [...] e algumas dezenas de civis [...]. Temos de 
lutar e encontrar instrumentos que impeçam a revoltante e 
inconcebível prática que tem resultado na morte e na perseguição de 
pequenos posseiros, garimpeiros e trabalhadores rurais, bem como 
seus advogados, colegas nossos, no processo de reivindicação de 
seus direitos [...] [Compromisso] de dirigir a entidade em direção a 
uma sociedade democrática em que haja igualdade e liberdade reais 
para todo o povo brasileiro124. 

 

 

Hermann Baeta, ao proferir seu discurso, remete-nos às falas dos 

advogados Raymundo Faoro e Paulo Bonavides, presentes no início deste capítulo, 

e acaba por confirmar um lugar de fala e constituir um espaço que se faz 

democrático, a própria OAB. Vemos que os discursos utilizados se tornam similares 

e defendem um posicionamento semelhante, o qual poderemos entender enquanto 

política da instituição. A Ordem dos Advogados do Brasil voltava a sua preocupação 

diretamente à sociedade e à participação desta no processo decisório. 

Por mais que a entidade detivesse e detenha o conhecimento específico do 

direito, sendo ela representante máxima da sociedade nesse quesito, a Ordem tinha 

como entendimento a participação do povo na construção dos instrumentos legais 

do país, principalmente da Carta Magna brasileira. 
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Igualmente, havia a preocupação com todo o entulho autoritário que ainda 

tinha validade no Brasil pós-Ditadura, leis que feriam a ordem democrática e que 

embarreiravam a “liberdade real”. 

É relevante também atentarmos para outro ponto que se destaca no trecho 

do discurso do presidente da OAB – a Anistia Política– mesmo este não sendo mais 

objeto do capítulo. Hermann Baeta, ao fazer referência à lei, a adjetiva como “ampla, 

geral e irrestrita”. Entretanto, como analisamos em momentos anteriores, a Anistia 

de 1979 foi considerada limitada e restritiva pelos movimentos da sociedade civil. No 

decorrer de sua fala, vemos ao mesmo tempo a preocupação do jurista com os 

oficiais e civis que ficaram de fora do guarda-chuva da lei. 

Na atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, ao menos enquanto 

compromisso, observava-se um grande leque que incluía elementos de caráter tanto 

político quanto trabalhista. Existia a preocupação não apenas com a sociedade em 

geral, mas também com seu membro: o advogado. Ele surge, como já havia se 

mostrado no auge dos governos autoritários, como principal representante da 

sociedade democrática. No entanto, no caso específico do processo de abertura 

política, a OAB alça voos junto com o profissional de direito, não mais às margens 

da história, entretanto como ator central. 

Em novembro de 1985, foi aprovada a Emenda Constitucional n. 26, que 

convocou as eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte que 

seria inaugurada em fevereiro de 1987. 

 

 

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO 
FEDERAL, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Art. 1º Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
reunir-se-ão, unicameralmente, em Assembleia Nacional 
Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na 
sede do Congresso Nacional. 
Art. 2º. O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a 
Assembleia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão de eleição do 
seu Presidente. 
Art. 3º A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu 
texto, em dois turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta 
dos Membros da Assembleia Nacional Constituinte125. 
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Dos cinco artigos presentes na referida emenda, três se colocaram 

exclusivos à nova Carta Magna, que se punha como promessa mais concreta com a 

aprovação do texto. Todavia, a aprovação não se deu de maneira homogênea, visto 

que a maioria pertencente à Aliança Democrática (PMDB e PFL em conjunto) foi 

responsável pela sua sanção. Observa-se que outros grupos e partidos se 

posicionaram contrários ao texto final. 

 

 

[...] De fato, não sendo a assembleia unicameral, mas dividida entre 
deputados e senadores, os constituintes não teriam a mesma 
representatividade, inclusive porque participariam da elaboração da 
nova Carta os senadores eleitos em 1982, quando não se cogitava 
sobre essa questão. Por outro lado, alegava-se que a eleição 
„normal‟, como a prevista para novembro de 1986, perderia em 
conteúdo político e simbolismo, necessários para legitimar a 
refundação do regime republicano, o que sempre ocorre, ou deveria 
ocorrer, quando celebra um novo pacto constitucional. [...]126. 

 

 

Daniel Aarão Reis, neste trecho, faz-nos confrontar a seguinte informação 

não trabalhada por Bonavides e Andrade em seu texto, qual seja, a de que a 

assembleia não foi de fato unicameral, haja vista que nem todos os membros do 

Senado foram renovados com as eleições de 1986. Um terço deles, cujos mandatos 

teriam fim em 1990, pertencia à antiga legislatura e carregava todo o peso e sombra 

dos governos autoritários no processo inicial de inauguração da Nova República. 

Analisando um pouco mais as contribuições de Reis, verifica-se que as vozes 

contrárias à emenda tinham como ideia a total eliminação dos “órgãos repressivos” e 

a sensação autocrática da abertura. 

Juntamente com a emenda, o presidente José Sarney instituiu decreto para 

a abertura da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais127. Presidindo a 

Comissão, o jurista Afonso Arinos de Melo Franco e seus 50 membros não apenas 

desenvolveram pesquisas e estudos sobre as necessidades da Nação Brasileira, 
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mas um verdadeiro anteprojeto constitucional, “entregue ao presidente da República 

em 18 de setembro de 1986”128. Apesar do esforço da Comissão, o documento foi 

recebido como um relatório, assim como originalmente ele foi concebido pelo 

decreto presidencial, uma vez que incorpora essa ideia de anteprojeto no decorrer 

da sua construção. 

Como sempre ratificado no presente capítulo, a Ordem dos Advogados não 

se colocava atrás, estabelecendo como primeiro ponto da pauta da entidade a 

elaboração da nova Constituição. 

 

 

[...] 1) Por uma Assembleia Constituinte „livre, soberana e autônoma‟, 
o que significava dizer que „nem o Congresso deve virar Constituinte, 
nem a Constituinte virar Congresso‟, tal como indicado pelo 
conselheiro do Paraná, José Lamartine Corrêa; 2) Pela rejeição de 
qualquer anteprojeto de Constituição a ser remetido à futura 
Constituinte, sendo admitidas, no entanto, colaborações; 3) Pela 
desqualificação da Constituição então em vigor, considerada pelo 
conselheiro Evandro Lins e Silva „o maior entulho a ser removido‟; 4) 
Pela convocação da Constituinte o mais rapidamente possível; 5) 
Pela participação, no processo constituinte, de pessoas 
representativas dos mais diversos segmentos sociais, atividades 
profissionais e tendências políticas. [...]129. 

 

 

Os pontos estabelecidos pela instituição foram colocados em pauta em 

reunião do Conselho Federal em 13 de maio de 1985, anterior à aprovação da 

emenda de número 26 e à própria eleição de novembro de 1986, direcionaram a 

visão da entidade para aquele momento da história do Brasil. Obviamente, por mais 

que a Ordem representasse a principal liderança e a detentora do conhecimento 

específico da constituinte, muitos desses pontos não foram exatamente visualizados 

nesse período, a saber, a inserção de parte dos senadores eleitos em 1982 como 

membros da Constituinte, a transformação dos representantes da Constituinte em 

membros do Congresso, o lento processo para extinção da legislação originária da 

Ditadura Militar, entre outros. 

Como pontos que merecem mais destaque, evidenciamos a participação de 

uma maior representatividade dos grupos sociais, trabalhistas e políticos, e a 

abertura para a colaboração da sociedade civil e suas organizações. Esse caminho 
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foi bastante utilizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que discutia propostas 

em nível de Conselhos estaduais, federal, congressos, encontros de advogados e 

eram levadas à Assembleia Nacional Constituinte. 

Logo do início dos trabalhos da Assembleia e da escolha de Ulysses 

Guimarães como presidente, seus representantes se viram diante de uma questão: 

não havia texto base ou anteprojeto para trabalhar, de modo que se partiria do zero. 

Esse fato gerou uma série de controvérsias, uma vez que se pensou em dividir os 

constituintes em comissões, o que ocasionaria divergências ideológicas e classistas. 

Aprovou-se um regimento em que as discussões se fizessem de maneira 

descentralizada, ou seja, dividida em oito comissões temáticas, vinte e quatro 

subtemáticas e uma comissão sistematizadora. Após esse processo, os artigos eram 

levados à discussão na plenária e votados em dois turnos. Nos meses finais de 

1987, parte dos deputados constituintes exigiu uma reforma regimental que 

modificasse os trabalhos da Comissão de Sistematização.  

 

 

Formou-se no seio da Constituinte uma composição suprapartidária 
de caráter manifestamente conservador em conflito com os rumos 
que a Comissão de Sistematização vinha imprimindo à elaboração 
do novo texto constitucional, consoante as normas regimentais 
vigentes130. 

 

 

Esse grupo suprapartidário, que ficou conhecido como “Centrão” ou 

denominado por seus membros de Centro Democrático, ganhou as mobilizações a 

favor da mudança do regimento no meio do processo da Constituinte, o que levou à 

retirada do plenário de alguns representantes do PMDB, PT, PDT, PC do B e PCB. 

Essa manobra teve a finalidade de dar base política ao então presidente José 

Sarney, que se colocava insatisfeito com o caminho traçado para a Constituição e 

resultou numa série de debates entre o presidente da República e o da Assembleia 

Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães. O Centrão era formado por lideranças 

conservadoras do PFL, do PMDB, do PDS, do PTB, do PL e do PDC. A formação 

desse grupo suprapartidário rendeu a José Sarney algumas vitórias, a saber: a 
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continuidade do sistema de governo presidencialista, o mandato de Sarney por cinco 

anos à frente da presidência, entre outros. 

Nesse meio tempo, a Ordem dos Advogados aprova a transferência do 

Conselho Federal, que outrora era no Rio de Janeiro, para Brasília. Essa ação não 

significou uma mera mudança de casa, mas da imagem e identidade da instituição 

diante das modificações que o Brasil enfrentava com o estabelecimento da Nova 

República. A todo instante, o papel da OAB naquele estado de reorganização 

política que o país passava era discutido, o que extrapolava as próprias fronteiras da 

entidade. 

 

 

O debate sobre seu novo papel como representante privilegiada da 
sociedade civil extravasou as fronteiras internas da Ordem e tomou 
as páginas da imprensa. Um artigo de Sérgio Lacerda, publicado na 
seção Ponto de Vista, da revista Veja (setembro de 1986), fez 
severas críticas ao posicionamento da OAB na conjuntura brasileira. 
Reconhecido como importante instrumento de luta na época da 
ditadura militar, o trabalho da entidade deveria, no entanto, se 
adaptar aos “novos ares democráticos” e, obedecendo ao próprio 
Estatuto, se restringir aos problemas dos advogados. [...]131. 

 

 

Qual seria o verdadeiro papel da instituição, então? Para o jornalista Sérgio 

Lacerda e para uma parte dos grupos políticos, era o de se manter distante das 

discussões de ordem política do Brasil e se colocar apenas como órgão de defesa 

da classe, o que, obviamente, não veio a se concretizar. Reservou a Ordem um 

motivo a mais para alterar sua imagem a partir do seu Estatuto, por sinal citado pelo 

Lacerda. 

O jornalista faz referência à Lei n. 4215, de 27 de abril de 1963, que 

regulamentava o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o qual ainda se 

encontrava em vigor no período da reabertura política, e a caracterizava no seu 

artigo primeiro, como: 

 

 

Art. 1º A Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo art. 17 do 
Decreto n. 19408, de 18 de novembro de 1930, com personalidade 
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jurídica e forma legislativa, é o órgão de seleção, disciplina e defesa 
da classe dos advogados em toda a República (art. 139). 
Parágrafo único. Cabe à Ordem representar, em juízo e fora dele, os 
interesses gerais da classe dos advogados e os individuais, 
relacionados com o exercício da profissão132. 

 

 

Podemos observar que o Estatuto ao qual o jornalista fez referência data 

anterior ao estabelecimento do Golpe Civil-Militar de 1964, para ser mais exato um 

ano antes do evento. Portanto, as conjunturas políticas eram outras. E todo o capital 

acumulado pela instituição no decorrer de todos esses anos de reabertura iriam ser 

desperdiçados? 

A resposta foi não. Mesmo nos adiantando no tempo cronológico, em 1994 a 

OAB aprovou um novo Estatuto que, enfim, coadunava com todo esse processo de 

mudança interna que sofria. Assim, como resultado de várias reuniões dos 

conselhos, a entidade redefine suas finalidades. 

 

 

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; 
II – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a 
seleção e a disciplina dos advogados em toda a República 
Federativa do Brasil133. 

 

 

A partir desse artigo do atual estatuto da OAB, analisando a mudança em 

comparação com o artigo de 1963, vemos que a defesa do Estado democrático 

antecede à própria representatividade da classe dos advogados. Tal transformação 

de objetivos teve reflexo não apenas no processo histórico, mas também na 

salvaguarda da Constituição que então defendiam, tornando o advogado 
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“indispensável à administração da justiça”134, e no entendimento dos membros 

daquele período, que deveriam estar e vivenciar a “construção cotidiana da 

democracia”135. 

Após a realização desse parêntese, necessário para o entendimento da fala 

do jornalista da Veja, retomamos nosso intercurso cronológico em observância ao 

momento em que a OAB se articula estruturalmente para discutir a nova 

Constituição. 

A partir da presidência de Márcio Thomaz Bastos, em 1987, estabelecer-se-

ia a inserção da OAB como interlocutora privilegiada com os constituintes, a fim de 

orientar e nortear o trabalho destes para a construção da nova Constituição. Bastos 

foi responsável pela instalação do “Bureau de Acompanhamento Constitucional”, 

que tinha por “objetivo assessorar o presidente da Ordem nas convocações para 

depor nas subcomissões temáticas da Constituinte”136, sendo esta dividida em 

comissões, a exemplo da divisão observada na Assembleia Nacional Constituinte. 

O livre acesso da Ordem à constituinte deu-se devido às relações próximas 

com, especificamente, três deputados que compunham a Assembleia: o presidente 

Ulysses Guimarães, Nelson Jobim e Bernardo Cabral, este último ex-presidente da 

OAB, mas que mostrou certa resistência no diálogo com sua instituição de origem. 

Todavia, apesar das esperanças depositadas na nova Carta Magna, tinha-se 

a preocupação de que os herdeiros e resquícios políticos dos governos autoritários 

impedissem a formulação da lei máxima e do exercício pleno do Estado 

democrático. Seriam os membros do “Centrão” e o próprio presidente José Sarney 

responsáveis pelo prolongamento desnecessário da influência militar sobre a 

Constituição. Essa visão de Thomaz Bastos, porventura, proporcionou um 

distanciamento entre ele e José Sarney. 

No processo de discussões a respeito de pontos a serem inclusos na nova 

Carta, alguns foram passíveis de divergências ideológicas no âmbito da instituição, 

como a ordem econômica a ser adotada, assim como o estabelecimento de eleições 

diretas imediatas para a escolha de um novo presidente da República, visto que o 

entendimento de Bastos e outros membros do Conselho Federal era que o governo 

de Sarney teria um caráter provisório e transitório. Já outros membros alegavam 
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que, na altura dos acontecimentos, a entidade não se envolvesse nesse tópico para 

não tumultuar o processo de legitimação democrática do país137. 

Entre os meses finais de 1987 e início de 1988, a Ordem se envolveu na 

campanha pró-diretas, que almejava a realização de eleições para a presidência 

ainda em 1988. Essa mobilização, em particular a manifestação realizada em 15 de 

março de 1988, tornou mais difícil a relação de José Sarney com a OAB. Em visita 

do presidente à Paraíba, o presidente da seccional da Paraíba foi preso com base 

na Lei de Segurança Nacional por defender as eleições diretas, tendo sido reprimido 

ao estilo truculento da Ditadura: 

 

 

Ele tomou meu braço direito, apertando e dizendo: “Retire-se e cale-
se, advogadozinho. Eu não reconheço qualquer poder, nem qualquer 
autoridade, nem qualquer dignidade, na condição de presidente da 
OAB. Retire-se e tire esses canalhas” [...]. Passei diante de meu 
algoz que me mandou ficar postado entre dois tanques de guerra e 
entre dois soldados da polícia por 15 minutos, na beira da rodovia 
[...]. E aí se tomavam máquinas fotográficas e se quebravam 
máquinas fotográficas138. 

 

 

Em depoimento à reunião da OAB de 15 de março de 1988, o advogado 

Álvaro Vital do Rego relatava seus instantes de sofrimento e direitos cessados por 

um Policial Militar num momento em que se dizia já democrático. Esse 

acontecimento foi questionado por Thomaz Bastos e responsável pelo aumento do 

movimento pró-diretas, como podemos observar na fala de Miguel Seabra 

Fagundes: 

 

 

Admitir que o mandato perdure ainda por dois anos é o mesmo que 
dizer que serão mais dois anos sob vigência do regime militar, contra 
o qual a nação se levantou, em uma revolução à brasileira, indo para 
as praças públicas em multidões espantosas. É preciso cinismo para 
se pretender, para se pleitear que a Assembleia Nacional 
Constituinte não tenha poder para reduzir o mandato do presidente 
da República, para fixar o seu termo, o final do regime militar e o 
início da era democrática brasileira139. 
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Extrapolando o entendimento da presente pesquisa, a Ordem dos 

Advogados do Brasil e seus membros tinham que na continuidade desses resquícios 

autoritários, como foram a referida mobilização pró-diretas e, a posteriori, o episódio 

de violenta repressão à greve da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 

novembro de 1988, a Ditadura Militar não encontraria seu fim, mesmo com o 

estabelecimento de uma nova Constituição, uma vez que sem uma permanente 

vigilância ao seu cumprimento seria somente letra morta. 

Outro ponto de destaque da “interferência” da instituição na Constituinte se 

deveu à reforma do Poder Judiciário, que, entre outros, apostava na criação do 

Conselho Nacional da Justiça e do Tribunal Constitucional, este último comum a 

países que passaram por regimes autoritários. A criação dessas instâncias judiciais 

eram teses da OAB que foram por muitos refutadas, como, por exemplo,  o Tribunal 

Constitucional, o qual sequer foi considerado. 

Em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição foi promulgada pela 

Assembleia e pelo seu presidente, Ulysses Guimarães, chamada de “Constituição 

cidadã”. Segundo Aarão Reis, Guimarães manifestou seu desprezo pelos regimes 

ditatoriais, os quais a então Carta refutava, assim como: 

 

 

[...] Enfatizou os direitos – civis, políticos, coletivos, ambientais – 
como um progresso qualitativo. Ao se referir à necessidade de 
numerosas leis complementares, sem as quais os direitos 
enunciados não seriam garantidos, celebrou a criação do “mandato 
de injunção”, dispositivo que, acionado, poderia, através do Poder 
Judiciário, efetivar princípios constitucionais ainda não 
regulamentados. Em relação à proteção dos indivíduos, mencionou o 
direito à petição e à informação e o habeas data, conferindo a todos 
o direito de saber as informações disponíveis no Estado a seu 
respeito e a possibilidade de, eventualmente, solicitar a sua correção. 
Em certo momento, empolgado, Ulysses chegou a falar em “primado 
da sociedade sobre o Estado”, mas aí, como era de seu feitio, já 
estava no terreno das licenças poéticas140. 
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É correto afirmar que a Constituição e, sobretudo, a vigilância que as 

instituições da sociedade civil fizeram pelo seu cumprimento trouxeram uma série de 

mudanças nos aspectos políticos, econômicos e sociais da população brasileira. 

Contudo, muito do que foi colocado ainda funciona no plano das ideias. Mesmo 

apelidada por Guimarães como “cidadã”, a Constituição carregou consigo diversos 

outros dispositivos em que se vê de forma evidente a sombra dos governos 

autoritários. 

O presidente nada falou no ato de promulgação da Constituição, limitou-se 

ao juramento à Carta. Na véspera do evento, afirmou em um programa de rádio 

chamado “Conversa ao pé de rádio” seu posicionamento em relação a ela: 

 

 

A Constituição não deve mais ser discutida. Eu a critiquei sempre 
com espírito público, na fase de elaboração. 
Amanhã ela será lei. Ela é história. Serei o seu maior servidor. Eu a 
convoquei. Serei o primeiro a jurá-la. Lutarei pelo seu êxito... E 
desejo que a nova Constituição assegure ao Brasil anos de paz, de 
avanços, de prosperidade, de compreensão e senso de dever141. 

 

 

Vemos que no pronunciamento do então presidente da República, tudo o 

que se deveria discutir sobre a Constituição já tinha sido feito no período de sua 

elaboração. Suas críticas foram levadas pelo chamado “Centrão” à votação e saíram 

vencedoras. A Carta Magna, apesar de cidadã e popular, também representou 

espaço de continuidades e manutenção de status quo. Para a Ordem dos 

Advogados do Brasil, independentemente das inúmeras incoerências que trouxesse, 

a Constituição deveria ser respeitada e os direitos dos cidadãos assegurados, tendo 

a instituição como principal defensora do Estado democrático de direito que nascia 

no horizonte. A Ordem dos Advogados do Brasil ratificou esse posicionamento na 

sua XII conferência, intitulada “O advogado e a OAB no processo de transformação 

da sociedade brasileira”, que ocorreu entre 2 e 6 de outubro. Apesar disso, não 

significa que as análises e discussões sobre esse novo conjunto de leis cessariam, 

visto que em setembro de 1988 a entidade criou uma Comissão Pós-Constituinte a 

fim de acompanhar a reformulação do ordenamento jurídico, a elaboração de novas 
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constituições estaduais, as leis orgânicas municipais, assim como as inúmeras leis 

complementares e ordinárias142. 

 

 

4.2 “O ADVOGADO E A OAB NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA”143: A OAB/RN NO ÂMBITO DOS DEBATES 

CONSTITUINTES 

 

 

Como afirmamos na primeira parte deste capítulo, há uma dificuldade em 

estabelecer um momento que finalize ou inicie as discussões a respeito das 

exigências das diretas e da Constituinte, respectivamente. Embora possamos falar 

sobre momentos de intensificações de cada processo, não conseguimos separá-los 

de maneira exata. Desse modo, a discussões no interior da Ordem dos Advogados 

do Brasil na seccional do Rio Grande do Norte também permearam esses dois 

momentos, mesmo após a derrota da emenda encabeçada pelo Deputado Dante de 

Oliveira. 

Em jornais locais, a exemplo da Tribuna do Norte, os meses posteriores ao 

da votação da emenda foram marcados pelo reaquecimento das mobilizações em 

torno das eleições diretas à Presidência da República.  

 

 

A maneira mais fácil de “remover o entulho das ideias mortas” seria a 
adoção já da eleição direta. Mas, depois da derrota da emenda 
Dante de Oliveira, não se chegará lá senão mediante negociação. 
Essa negociação tem seu lado visível e seu lado oculto. No lado 
visível, o senador José Sarney dizia ontem no “Bom Dia” da Rede 
Globo que seu encontro com o deputado Ulisses Guimarães “não foi 
ruim” e com ele iniciou-se uma troca de informações e estabeleceu-
se a preliminar de fazer e de receber propostas144. 

 

 

Observou-se desde então uma série de reuniões, almoços e jantares em 

busca de uma solução ou negociação que coadunasse os desejos do governo e dos 

grupos opositores. Como colocado anteriormente, a partir das ideias de David 
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Maciel, esse momento foi entendido como autocrático, ou seja, em que a reabertura 

política foi controlada pelo governo militar, mesmo com a efetiva participação do 

movimento antiautocrático ou oposicionista. 

Nesse intervalo, vários foram os candidatos que surgiram para as possíveis 

diretas e provável indireta que se consolidou: Paulo Maluf, Aureliano Chaves, José 

Sarney, Tancredo Neves, entre outros. Como vimos, os candidatos que mais 

alcançavam os ideais de ambos os grupos foram Tancredo Neves e José Sarney, 

enquanto presidente e vice, respectivamente. 

Antes do fim desse ato, a eleição indireta de 1985, as mobilizações 

começaram a ser retomadas gradativamente. O modelo era semelhante ao das 

mobilizações anteriores a abril de 1984, o que diferenciava era a redução da 

participação da população nas ruas. Independentemente dessa constatação, ainda 

identificamos a participação da sociedade civil organizada, principalmente, via 

entidades de classes. 

 

 

A movimentação em favor das eleições diretas vai continuar. Pelo 
menos é o que afirmam as lideranças dos partidos de oposição e os 
participantes do movimento Pró-Diretas do PDS. [...] parece que o 
primeiro caminho será o de manter os movimentos de rua, com as 
camisas amarelas, os botões e faixas voltando a ocupar espaço nas 
principais cidades brasileiras. Dessa maneira deverão ocorrer novas 
passeatas, comícios e reuniões em porta de fábricas, sindicatos e 
associações profissionais, quando além, de se analisar o 
comportamento a ser adotado pelos parlamentares que defendem as 
eleições diretas. [...]145. 

 

 

Na citação, concluímos que o movimento das diretas, ou o retorno dele, 

viabilizou a participação de diferentes setores sociais. Além dos grupos de 

oposições clássicos ao processo de redemocratização, vê-se a participação de 

dissidências dos partidos da situação. Mesmo com a continuação ou retomada das 

mobilizações, havia um discurso de valorização das conquistas do movimento, 

apesar da derrota da emenda. Como exemplos, há a ampliação da participação da 

população nos assuntos políticos; o compromisso de ter eleições diretas em todos 

os níveis até o ano de 1988; a impossibilidade do Executivo em baixar decretos-leis 
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em relação a aspectos tributários; a reconquista das imunidades aos congressistas; 

as “disposições constitucionais que reduzem o caráter autoritário do regime”146, 

entre outros. 

Após o mês de abril de 1984, observou-se um fenômeno que viria a ratificar 

as manifestações a favor das eleições diretas. Uma série de entidades e 

associações iniciava um novo direcionamento na escolha de seus representantes, 

através do voto direto. No estado, o pleito para a eleição da direção do Colégio 

Atheneu assim como a proposta do Congresso para a escolha dos reitores das 

universidades federais através do voto direto eram exemplos das primeiras 

mudanças da reabertura em relação ao direito de escolha. Na seccional potiguar da 

Ordem dos Advogados do Brasil, essa questão causou uma série de 

desentendimentos internos à instituição. 

Como analisamos em capítulos anteriores, ao contrário do que se coloca nas 

falas dos atores, ou para alguns atores no âmbito da entidade, não reinava entre 

seus membros uma homogeneidade ou concordância dos entendimentos do que a 

OAB proferia, seja em nível federal, seja em nível regional. Igualmente, analisamos 

que muitas das decisões tomadas considerando a posição oficial da Ordem 

deveram-se, sobretudo, aos direcionamentos ideológicos de sua presidência no 

momento. Esse cenário, como se concluiu, foi propício para a observância de grupos 

de oposição política dentro da seccional do Rio Grande do Norte. 

Mas qual a relação entre os dois elementos? A palavra de ordem pelas 

eleições diretas para a Presidência da República, principalmente após a votação da 

emenda, fez com que os aderentes às mobilizações absorvessem o princípio para 

as entidades das quais faziam parte. A Ordem dos Advogados, com seu discurso 

basilar de defensora dos direitos dos brasileiros e enquanto entidade democrática, 

vivenciava um processo eleitoral que, para alguns membros, não condizia com suas 

ações e com o momento da história do país. 

A questão das diretas foi encarada na entidade de maneira dúbia e conforme 

os interesses dos grupos que se opunham. Esses interesses foram responsáveis 

pela formulação de uma série de falas que tomam os veículos de comunicação 
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escrita como principal espaço de debate. Em jornais de grande circulação no estado, 

assim como de ordem institucional, formaram-se ringues dessa verdadeira briga 

política. 

No mês de maio de 1984, observamos duas falas do então conselheiro 

Gileno Guanabara em dois jornais distintos, a Tribuna do Norte e o OAB/RN 

Notícias. 

 

 

O advogado Gileno Guanabara, um dos prováveis candidatos à 
sucessão do atual presidente da Secção Regional da OAB/RN, Mário 
Moacir Porto, disse ontem que a proposta da eleição direta na Ordem 
dos Advogados do Brasil, apresentada por outro provável candidato 
seu colega Jales Costa, na verdade “carece de seriedade” [...]147. 
 
O esforço nacional em favor das eleições diretas para a eleição do 
Presidente da República, por todo o país, revelou posições até então 
não assumidas tão claramente por alguns setores e seus órgãos de 
imprensa escrita [...]. 
No nosso Estado, o sectarismo de tais posições também está em 
voga. Um dos matutinos, em campanha contra a OAB, tem primado 
por confundir a opinião pública, destacando a “eleição direta para 
presidente”, não para o cargo de Presidente da República, mas para 
de Presidente do Conselho da OAB, cuja eleição se avizinha. Ora, 
eleição direta para a Presidência não interessa a esse grupo restrito 
de interesses. Daí nunca haver defendido opinião, ou ação, a 
respeito das manifestações da sociedade brasileira. Omissão total. 
Diferentemente, agora, evoca o direito de mal informar o público com 
a maledicência de eleição direta para presidência da OAB. [...]148. 

 

 

Em ambas, o advogado Gileno Guanabara nos faz pensar na conduta 

oportunista do grupo opositor em requerer as eleições diretas na instituição, a fim de 

obter vantagens eleitorais no âmbito da Ordem. Esse interesse era advindo de uma 

parcela dos membros, que, segundo Guanabara, sequer foram às ruas para se 

juntarem às vozes em favor das eleições diretas para a Presidência da República. 

À época, os advogados votavam em 15 representantes entre as chapas 

apresentadas e os mais votados formavam o conselho. Entre os então membros do 

conselho, no dia da posse, escolhiam-se o presidente, vice, secretários e tesoureiro. 

Era a estrutura refutada pelos oposicionistas e defendida pelos que estavam à frente 

da presidência, assim como os conselheiros, naquele momento da década de 1980. 
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Esse modelo de votação foi o tempo todo defendido e identificado como 

democrático e legal pelos pertencentes à situação. A legalidade dessa forma de 

pleito se dava a partir do estatuto de 1963, já referenciado, assim como se 

assemelhava à maneira como ocorriam as direções na Câmara dos Deputados, 

Senado, Assembleias ou qualquer órgão colegiado. Mesmo que não se votasse 

diretamente no presidente e vice da seccional potiguar, mas os advogados votavam 

diretamente nos membros do conselho de forma secreta e, por conseguinte, 

escolhiam a diretoria, uma vez que havia os candidatos ao conselho que lideravam 

as chapas, logo se tornavam parte da presidência. 

Em duas oportunidades o advogado Roberto Furtado, falando como ex-

presidente e conselheiro da OAB/RN, proferiu o seguinte: 

 

 

[...] Infelizmente alguns advogados – graças a Deus alguns muito 
poucos – insistem em que a Ordem se mantenha alheia ao caminhar 
da nacionalidade, indiferente ao nosso futuro como Nação para, 
apenas e tão somente, disciplinar, selecionar e defender o 
Advogado. [...] 
A ninguém é dado desconhecer – principalmente se Advogado – a 
importância da atuação da Ordem na defesa das bandeiras 
democráticas, lutando pela derrubada do AI-5, pela conquista da 
Anistia e, agora, pelas Eleições Diretas e pela Assembleia Nacional 
Constituinte. [...] 
Valem estes comentários para apreciação de atividades assumidas 
por alguns colegas que, constantemente, têm feito apologia da 
“eleição direta” – aproveitando a magia que a expressão ganhou no 
País – para a eleição do Presidente da Seccional da OAB. [...] 
Assim, o PRESIDENTE DO CONSELHO SECCIONAL da OAB, 
afinal como toda sua Diretoria, somente pode ser eleito pelos 
próprios conselheiros, estes sim, eleitos DIRETAMENTE pelos 
advogados. 
Não há contradição, portanto, nas posições daqueles que, como nós, 
lutaram nas praças, nas ruas, nas associações, pregando as eleições 
DIRETAS-JÁ para Presidente da República e que entendemos as 
eleições da OAB como democráticas e até, para o momento, 
altamente, convenientes, para não corrermos o risco de perdermos 
nossa autonomia e independência. [...]149. 

 

 

Furtado, em nota publicada nos meses de junho e novembro, ratifica um 

pensamento partilhado pelos membros do então conselho e maior parte dos 
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advogados da entidade. É importante ressaltar em seu discurso o lugar reservado à 

instituição como um dos principais atores do processo de redemocratização. Em 

destaque, observam-se eventos pertencentes aos anos finais da década de 1970, 

como a “derrubada do AI-5” e a “conquista da Anistia”, os quais contaram com a 

participação efetiva da Ordem em nível nacional e, de forma marginal, com a 

seccional do Rio Grande do Norte. Além disso, houve a participação nas 

mobilizações a favor das eleições diretas e a implementação de uma Constituinte. 

Outrossim, vemos com a citação de Roberto Furtado que o grupo de 

oposição realizava uma campanha sistemática e, aparentemente, agressiva ao 

então sistema de eleição da entidade. Podemos entender essa campanha como 

eficiente, a ponto de gerar um grande esforço dos conselheiros que estavam à frente 

da OAB/RN naquele momento em tornar o discurso opositor inconsistente e 

incoerente com a história democrática. Esse esforço gerava réplicas inflamadas: “[...] 

as grosserias, pelo despreparo de quem as pratica, não contam. A Diretoria do 

Conselho Seccional da OAB do Rio Grande do Norte não se dá por atingida. [...]”150. 

Realmente, a Direção, na figura do advogado Mário Moacyr Porto, não se 

deu ao trabalho de formular falas que revidassem os “ataques” do grupo de oposição 

direta à sua gestão, pelo menos nas fontes analisadas para esta pesquisa. Porto, 

que detinha um espaço semanal nas páginas do jornal Tribuna do Norte, na seção 

intitulada “Painel Forense”151, até onde foi observado, apenas comemorava o caráter 

democrático das eleições para a seccional que viriam a ser realizadas em novembro 

de 1984 e qualificava a participação dos advogados: “[...] muito saudável o interesse 

revelado [...] em torno das eleições para a escolha do novo Conselho da Seccional 

[...]”152. 

Fica evidente que as falas defensoras do status quo da Ordem se limitavam 

a Gileno Guanabara, membro do conselho a partir dos fins dos anos 1970 e 
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“candidato” à presidência da entidade em 1984, e a Roberto Furtado, membro do 

conselho, ex-presidente da OAB, ex-deputado e vice-presidente estadual do PMDB 

naquele momento. O fato de não termos tido acesso às fontes em que se visualizam 

os discursos diretos dessa oposição limita-nos um pouco na análise desse 

acontecimento no âmbito da instituição. Contudo, não nos impede de fazê-lo, uma 

vez que na análise das fontes disponíveis observou-se como esta foi muito cara para 

a entidade, haja vista que mobilizou todo um debate, meios de comunicação e 

enfatizou as disputas políticas na seccional do Rio Grande do Norte. 

No mês da realização da eleição, novembro de 1984, percebe-se outra nota 

que faz referência ao acontecimento: 

 

 

Dia 29 de novembro será o dia de eleição na OAB. Todos os 
advogados inscritos na Secção deste Estado exercerão o voto 
secreto e direto. Escolherão os quinze nomes que comporão o 
Conselho Seccional, para o biênio 1985/1987. [...] 
Se num passado não distante acontecia o registro de apenas uma 
chapa que geralmente era eleita, nas últimas eleições o pleito tem-se 
realizado com a disputa de várias chapas. Foi o que ocorreu com a 
eleição do Dr. Roberto Furtado, ou com a eleição do Dr. Mário Moacir 
Porto. [...]. 
Por ordem de inscrição, tem-se a chapa “Justiça acima de tudo”, 
encabeçada pelo Dr. Herbat S. B. Meira [...] 
A segunda, “Chapa Democracia”, é encabeçada pelo Dr. 
GilenoGuanabara e Dr. Glênio Aquino, [...] Tem apoio da Diretoria 
atual do Conselho da OAB. [...]. 
A última é a chapa das “Diretas Já”, de “oposição à OAB”, cujos 
nomes afirmam não ser candidatos a presidente do Conselho. [...] 
recebeu o apoio do ex-presidente João Medeiros Filho. Faz oposição 
sistemática ao Dr. Mário Moacir Porto, a quem chama de “Diretoria 
do grupo oligárquico” da OAB. [...]. 
A explicação do “voto direto” segundo a “oposição à OAB” está numa 
declaração à imprensa, por um de seus porta-vozes: “Isso seria o 
resultado de um acordo de cavalheiros, ou seja, ficaria implícito, após 
as eleições do Conselho, que o mais votado seria o escolhido, por 
cada um dos conselheiros, para presidente” (RN/Econômico, 
maio/84)153. 

 

 

Com o intuito de ratificar o aspecto democrático, a nota coloca claramente o 

estabelecimento de dois grupos que se opunham totalmente de maneira ideológica, 

mesmo com a presença de uma terceira ou quarta chapa. Essa quarta chapa, cuja 
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existência foi trazida à tona por Carlos Gomes em seu livro Traços e perfis da 

OAB/RN, era formada unicamente pelo advogado Dante de Melo Lima. Igualmente, 

confere a Armando Roberto Holanda Leite a liderança da chapa denominada 

“Diretas Já!”, o que contraria a citação do periódico em que não se observa nenhum 

líder oficial do grupo oposicionista154. 

Todo o cenário e ações dos atores pertencentes à seccional potiguar, como 

analisado até então, resultaram na vitória apertada da chapa “Diretas Já”.  

Correndo o risco da observância apenas de uma das partes, a entrevista 

concedida pelo ex-conselheiroGileno Guanabara nos possibilita analisar o quão 

acirradas foram as eleições. Percebe-se a permanência de preconceitos dos 

membros da seccional com os posicionamentos políticos empreendidos pelos seus 

pares apesar do momento político e, principalmente, se este estivesse pleiteando a 

presidência da instituição. 

 

 

[...] Eu tinha serviços prestados. Fui para campanha. Foi aí que eu 
não percebi. Eu não tive a maldade. Você, ou votava por pessoas, 
tinha várias chapas, vinte e um nomes em cada uma, ou escolhia 
vinte e um nomes entre as três. O conselho depois que eleito, os 
vinte e um mais votados elegiam a direção. Começaram com uma 
história de quem votasse na cabeça teria que votar no resto. Quem 
votar separado anulava [o voto]. Aí eu não entendi. Ninguém discutiu. 
Passou em branco. O fato é que veio a eleição. Eu perdi por três 
votos para Armando Holanda, que era o cara representativo dos 
Alves: de Aluísio, de Henrique e Garibaldi. Houve amigos meus que 
deixaram de votar, porque diziam que não podiam votar comigo e 
com ele. [...] Eu fiquei meio chateado, porque pela primeira vez eu vi 
Mário Moacyr Porto criar ânimo comigo. Ele tinha uma desconfiança, 
mas passou a querer bem a mim. [Em outra ocasião] aquelas portas 
grandes da OAB, assim que abrem [ficam] em quatro bandas. [Ao 
término de] uma sessão, ele chamou Ney Marinho [e disse] [grifos 
nossos]: – professor Ney, vamos apoiar o doutor Gileno. Ele não me 
viu, estava por trás da porta. Aí ele disse – professor Mário, peça-me 
outra coisa, mas jamais posso apoiar comunista. – E fazia parte do 
partido comunista neste período. Era assim, o partido comunista 
legalizado. [...] Era uma forma de estigmatizar. [...] Perdi a eleição 
por três votos155. 
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Na fala de Gileno Guanabara, podemos visualizar diversos elementos que o 

fazem refletir sobre sua derrota para a presidência da OAB/RN. Nesse sentido, é 

sempre importante ressaltar que se trata de uma visão particular dos 

acontecimentos, haja vista que dos entrevistados ele é o único a se referir ao evento 

de maneira espontânea. Primeiramente, o fato de ser ele responsável ou copartícipe 

de uma série de “conquistas” alcançadas no interior da entidade, tanto no que diz 

respeito às ações que beneficiavam o profissional advogado quanto às bandeiras 

políticas levantadas pela seccional, não foi suficiente para o êxito nas urnas. Em 

segundo lugar, o apoio conferido pela família Alves à chapa vencedora, dando 

grande peso ao processo. Por último, o fato de pertencer ao partido comunista. 

Por sinal, esse último ponto nos faz pensar acerca do fragmento de discurso 

do advogado João Medeiros Filho, uma das bases de apoio da chapa “Diretas Já”, 

trabalhado no primeiro capítulo desta pesquisa, a qual, ao defender o Estado 

democrático, não o concebe como algo inerente ao anarquismo ou ao comunismo. 

Em fevereiro de 1985, a nova diretoria da OAB/RN tomou assento e retirou a 

“oligarquia” que comandava a entidade por tantos anos. 

No mês de novembro daquele ano, a nova gestão fez um parecer sobre 

quatorze compromissos que havia assumido em campanha, dentre eles, o de 

respaldar as iniciativas do Conselho Federal em se estabelecer uma Assembleia 

Nacional Constituinte “autônoma e identificada com os interesses superiores do 

povo brasileiro [...]”156. Para tanto, as seccionais potiguares da OAB e do Instituto 

dos Advogados do Brasil, o IAB, empreenderam uma pesquisa de opinião pública 

que tinha como objetivo traçar as aspirações da sociedade sobre a Constituinte de 

1986. A participação nessa pesquisa modificava e, ao mesmo tempo, aprofundava o 

nível do debate a respeito da Constituinte e da Constituição no âmbito da Ordem157. 

O Rio Grande do Norte, no momento, era o único estado em que a pesquisa 

estava sendo aplicada. Os dados obtidos com a pesquisa realizada junto aos 

dirigentes de sindicatos, associações comunitárias, cidadãos comuns, empresários, 

políticos, entre outros segmentos sociais, iriam ser encaminhados para o Ministério 

da Justiça e para a comissão liderada pelo jurista Afonso Arinos, esta última feita a 

partir de decreto do presidente José Sarney. 
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Apesar desse grande passo nas discussões sobre as questões constituintes 

na OAB/RN, as fontes disponíveis nos mostram que houve uma grande lacuna na 

esfera local nas mobilizações no ano de 1987; o informativo OAB/RN Notícias não 

registrou notas à Constituinte de forma independente da seccional. No entanto, 

existem falas que afirmam e confirmam a participação enérgicada seccional da 

entidade, como as de Roberto Furtado e Carlos Gomes, respectivamente: 

 

 

A OAB a partir de mil novecentos e setenta e pouco, passou a ser 
um dos focos principais da luta democrática. Em termo nacional e, 
inclusive, nas seccionais. Puxadas pela nacional, as seccionais todas 
elas tiveram um papel relevante. Inclusive na constituinte. 
Apresentando propostas de modificações que melhorassem os 
direitos políticos, os direitos humanos, em defesa desses temas. [...] 
Houve sugestões daqui, embora eu não me recorde o tema, mas eu 
me lembro que participei de algumas reuniões neste sentido. 
Mandando para o Congresso Nacional algumas sugestões, aliás, 
mandando para o Conselho Federal para encaminhamento ao 
Congresso. [...]158. 
 
Nós discutíamos capítulo por capítulo. Foi uma coisa exaustiva. 
Oferecemos sugestões e enviamos para o Conselho Federal muita 
coisa, muitas emendas, propostas. Inclusive nós tivemos um 
conselheiro, doutor Paulo Lopo Saraiva, que à época assessorava 
um político do Rio de Janeiro e ele também conseguiu colocar 
alguma coisa interessante, de natureza genérica, constitucional, 
como plebiscito, estas coisas, que conseguiu influir, quer dizer, 
sugerir aos parlamentares e também em nome da OAB. [...] Nós 
convocávamos professores da universidade, estudantes, pessoas 
que entendiam sociólogos, quer dizer, o que a gente queria era que a 
Constituição fosse eclética, ela tivesse todos aqueles aspectos, 
aqueles pontos, que outras constituições, por questões políticas não 
tiveram condição de fazer159. 

 

 

Roberto Furtado e Carlos Gomes, embora não expondo detalhes a respeito 

desse período, nos possibilitam pensar que as discussões sobre a nova Carta 

Magna teve lugar no espaço da instituição. Furtado observa que essa participação 

na discussão e proposição de melhoramentos ao texto constitucional foi estimulada 

pelo Conselho Federal e por ele encaminhada aos apoios que tinham no Congresso, 

por isso, talvez, esclareça a ausência de um discurso autônomo da seccional no seu 

próprio veículo de comunicação. Igualmente, percebe-se que as temáticas discutidas 
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tinham um caráter da defesa dos direitos políticos, direitos humanos e, como 

colocado por Gomes, de natureza genérica. Nesse último aspecto podem-se inserir, 

por exemplo, o papel do advogado, a possibilidade de uma reforma no poder 

judiciário, entre outros itens vistos já neste capítulo. 

Carlos Gomes, como perceptível no trecho de sua fala, faz referência a 

outras vias encontradas pela OAB/RN para envio de suas propostas, além do 

Conselho Federal, que, por sinal, também se valia das teias de relações com 

membros da Constituinte e seus assessores. No Rio Grande do Norte, observamos 

o trabalho do professor e jurista Paulo Lopo Saraiva junto ao deputado o qual 

realizava assessoria. Saraiva, como acadêmico também, formulava estudos e tinha 

sua opinião sobre a Assembleia Nacional Constituinte. 

Paulo Saraiva, na época professor de Direito Constitucional da Universidade 

de Brasília e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acreditava que a 

Constituição que se gestava na Assembleia já tinha muito de ilegítima pela formação 

do colegiado, o qual foi constituído de forma “antipopular”. O advogado analisa que 

“o povo [...] não desejava o Congresso Constituinte, e sim uma Constituinte 

Autônoma, o que terminou não acontecendo”160. É importante ressaltar que a 

colocação do advogado em declarar que “o povo” não desejava a Constituinte foi 

posta de forma genérica, uma vez que esse pensamento já existia nas pautas 

oficiais da instituição, sobretudo nos estudos que analisamos no primeiro momento 

deste capítulo que datam anteriores à eleição para o Congresso em 1986. 

Paralelamente aos debates dos elementos formadores da Constituição, e ao 

mesmo tempo inerente à discussão, o desejo pelas eleições diretas para a 

Presidência da República ainda se fazia presente na fala da instituição e era 

defendido pelos seus membros. Como exemplos das opiniões, há a do ex-

presidente da OAB/RN, Adilson Gurgel, que afirmava estar com o “sentimento 

nacional de que as eleições ainda esse ano são uma necessidade [...]”, e a de José 

Ribamar de Aguiar, que colocou: “já que não vamos ter uma Constituição que 

corresponda integralmente aos anseios da sociedade, se faz urgente a realização de 

eleições direitas este ano. [...]” 161. 

Observa-se uma espécie de troca com a realização das eleições diretas 

almejadas, uma vez que não se visualizava a construção de uma Constituição a 
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contento dos desejos da sociedade brasileira, principalmente das entidades 

representantes dessa sociedade civil organizada, da qual a Ordem dos Advogados 

do Brasil fazia parte. A despeito desses posicionamentos, o Congresso fixou em 

cinco anos o mandato do então presidente José Sarney, o que, na visão da 

entidade, fez com que o “Congresso Constituinte” se afastasse dos preceitos da 

cidadania e dos desejos da Nação brasileira162. 

Por conseguinte, analisamos que a seccional potiguar da Ordem dos 

Advogados do Brasil construiu uma importante imagem perante a sociedade norte-

rio-grandense, em especial nas lutas pelas eleições diretas e em sua participação, 

ainda que via Conselho Federal, nos debates à Constituinte. As cores fortes dadas 

ao debate ao estabelecimento das eleições diretas devem-se não somente ao fato 

de ser uma bandeira perceptível até a realização destas, em 1989, mas também 

devido à demonstração das grandes divisões partidárias no interior da seccional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O período de reabertura política ou redemocratização foi um momento da 

história do país onde houve um longo e intenso processo de negociações para a 

retomada de um Estado democrático no Brasil. A literatura, mesmo escassa, sobre a 

redemocratização nos possibilita perceber que esse período teria fim com a eleição 

de um civil para a Presidência da República e com o retorno dos partidos com ideais 

comunistas à prática política no país, o qual data do ano de 1985. 

Todavia, são notáveis que expedientes da luta da reabertura política sejam 

perceptíveis após o fim “oficial” da chamada Ditadura Militar. Até a sanção da 

Constituição de 1988, objeto marco e consolidador de uma nova era na política e 

história brasileira, não é possível visualizar um término concreto das investidas 

militares ao andamento da política no Brasil. Esse entendimento pode ser observado 

no próprio discurso da Ordem dos Advogados do Brasil na década de 1980. 

Esse período de quase dez anos o qual esta pesquisa se propôs a analisar, 

apesar de relativamente curto, proporciona uma visão de momentos diferenciados 

no processo de reabertura. Embora o objetivo das mobilizações e ações tenham 

sido as garantias de um Estado de Direito, o que fazia construir um arcabouço de 

palavras de ordem visualizadas em todo o recorte temporal (1979-1988), os passos 

dados para se chegar ao fim esperado perpassaram diferentes momentos e variadas 

discussões que estavam presentes no bojo da luta pela redemocratização brasileira. 

Como exemplos, podemos citar a anistia política, a necessidade do voto direto, a 

elaboração de uma nova Carta Magna, entre outras motivações que caminhavam 

paralelas. 

O espaço de redemocratização foi sendo gestado e formado por meio da 

intensificação das ações e discursos de reabertura política dentro do cenário dos 

governos autoritários, sobretudo nos seus anos finais. Esse espaço, de tão 

dinâmico, possibilita a percepção de múltiplos outros espaços de redemocratização, 

conforme as especificações das falas, dos objetivos, das necessidades, mas que 

não o afastam do espaço mais amplo. Tal espaço de redemocratização, cujas 

fronteiras são “delimitadas” pela própria memória do período, é praticado pelos 

indivíduos que se fizeram atores do processo e herdado pelos que não vivenciaram. 
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A seccional potiguar da Ordem dos Advogados do Brasil pode ser 

enquadrada nessa espacialidade por apresentar os elementos necessários para 

essa perspectiva e ganha notoriedade ao mostrar uma vivência desse espaço, em 

dada medida, diferenciada do Conselho Federal da entidade. 

Em nível nacional a OAB, como analisamos no corpo do trabalho, 

empreendeu desde o início do recorte em análise uma participação aproximada à 

luta pela reabertura, apesar do inicial apoio ao golpe e posterior momento de 

observação sem medidas mais enérgicas em relação aos governos militares. 

A OAB/RN, ao contrário, enfrentou um momento de incertezas desse apoio 

que aparentemente se fazia incondicional pelo Conselho Federal. As disputas 

políticas e ideológicas presentes do interior desse espaço contribuíram para a 

própria forma de participação desse ator coletivo, se assim podemos nos referir à 

instituição no que concerne à redemocratização. 

Como vimos, no período da luta pela anistia política a seccional potiguar, 

apesar de ser por um período sede do Comitê de Anistia do estado e ter um dos 

seus membros na presidência desse movimento, manteve-se institucionalmente 

distanciada do processo. As diferenças ideológicas e a perpetuação de visões 

conservadoras mantinham a entidade refém da tentativa de distanciamento de 

questões essencialmente políticas, o que ocasionava o engessamento em nível local 

da OAB. 

Após esse momento, foi perceptível uma mudança do nível de participação 

da seccional potiguar nos eventos que se seguiram à Anistia Política de 1979. A 

movimentação em torno das mobilizações pelas eleições diretas para o legislativo e 

executivo, com ênfase na Presidência da República, foi encarada como de total 

apoio da seccional, estando ela à frente da presidência de uma série de órgãos e 

palanques formados objetivando as eleições. Apesar da derrota da proposta em 

1984, fica evidente a continuidade da bandeira até que essa prerrogativa do 

processo de redemocratização se fizesse real. 

Aliás, esse elemento gerou no âmbito da seccional todo um desconforto nos 

grupos que se opunham política e ideologicamente. Justamente no intermédio da 

Constituinte, a entidade passava por uma acusação interna de falta de coerência da 

fala para a prática, uma vez que o grupo de oposição fazia uso do discurso das 

eleições diretas para que processo semelhante ocorresse na OAB/RN, o que 
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ocasionou uma série de debates e discussões que extrapolaram as fronteiras da 

espacialidade da seccional, desenrolando-se no espaço mais amplo e público. 

É relevante pensarmos o uso de determinados discursos como estratégias 

dos grupos, haja vista que o grupo opositor saiu vencedor do certame interno da 

OAB/RN. No entanto, esse posicionamento não proporcionou a adoção das eleições 

diretas, como este defendia, nas campanhas posteriores à gestão vencedora. 

No que concerne a Constituinte, mesmo representando um marco para o 

início de uma nova fase da história brasileira, a seccional mantém sua participação 

via Conselho Federal. Essa perspectiva nos faz pensar em diferenciações das ações 

tomadas pela instituição referentes à reabertura conforme o cenário político em seu 

interior. 

Logo, a seccional potiguar da OAB apresentou nesse período uma variação 

no nível de aproximação com os ideais de redemocratização. Essa situação, porém, 

não anula a imagem construída pela entidade como defensora e mantenedora de 

um Estado Democrático de Direito, elemento que se insere no estatuto em vigor. 

Esse período, independentemente da diferenciação das ações em nível 

nacional e local da OAB, somente vem ratificar a importância da instituição no 

âmbito da sociedade brasileira. Essa importância se renova a todo momento, 

fazendo com que o espaço de sua atuação se amplie. Como exemplo, há a inserção 

da instituição nos debates sobre a revisão da Lei de Anistia, na participação nas 

comissões da verdade que se implantam a partir de 2012, aliás, abrindo espaço para 

esse fenômeno político e da memória brasileira no interior da entidade em todos os 

níveis. 
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