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Sumário 

Abertura. A escolha pela magistratura. A importância de ser juiz. Ingresso na carreira (1951). Os 
concursos antigos à magistratura. Seu desempenho como juiz titular da 15.ª Vara Criminal. Trabalho e 
estudo. Atuação no cargo de presidente do I Tribunal do Júri. Polêmica e discussão sobre o Tribunal do 
Júri. Opinião sobre o fim do Tribunal de Júri. Recordações sobre sua participação na II Guerra Mundial. 
A Vice-Presidência do Tribunal de Alçada do estado da Guanabara (1964). A primeira composição 
daquele tribunal. Sua carreira no Tribunal de Justiça. Seu papel de professor de Direito Processual Civil. 
Comentários sobre sua aposentadoria (1983). Sua atuação como professor da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) e como professor catedrático interino de Direito Administrativo da Faculdade de 
Direito de Niterói (UFF). Comentários sobre o relacionamento entre magistrados, advogados e o 
Ministério Público. Relacionamento com as autoridades do poder Executivo. Repressão aos abusos da 
autoridade. Problemas de saúde: acidente. Impedimento de exercer a função de juiz eleitoral. Instalação 
do Tribunal de Alçada do antigo estado da Guanabara (1964). Comentários sobre a antiga sede do 
Supremo Tribunal Federal. A relação do Tribunal de Alçada com o Tribunal de Justiça do estado da 
Guanabara. Opinião sobre a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Transferência da sede 
do Tribunal de Alçada para o prédio da atual Procuradoria Geral do Estado. Estudos sobre a melhoria do 
poder Judiciário e a "Reforma Geisel" (1977). Comentários e curiosidades sobre suas obras. Depoimento 
sobre o processo de escolha para os cargos de corregedor, vice-presidente e presidente do Tribunal de 
Justiça. A figura do poder Judiciário. O papel do juiz. Opinião sobre controle externo do poder Judiciário. 
O poder Judiciário e seus mecanismos de controle interno. A qualidade dos julgamentos nas câmaras. 
Discussão sobre o Supremo Tribunal Federal: o problema do número de juízes de carreira. Opinião sobre 
o Quinto Constitucional. O poder da instituição judiciária e seus problemas internos. Encerramento. 
 


