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Sumário 

Dados pessoais: Data e local de nascimento (07/12/1940 no Andaraí, Rio de Janeiro); Lembranças da 
infância no bairro de Pilares; Formatura em Direito pela antiga UEG; Lembranças de seu pai; Opção 
pelo curso de Direito.  
O início da vida profissional: Conciliação do trabalho com a faculdade; Atuação na advocacia; A 
identificação com a justiça do trabalho; O convite para atuar como procurador-geral da prefeitura de 
Duque de Caxias; Concurso para a magistratura e defensoria pública; A opção pela magistratura; A 
posse como magistrado em janeiro de 1988.  
Magistratura: Comarcas e varas onde atuou; O convite para participar da comissão para apuração de 
fraudes relacionadas a acidentes de trabalho; O apoio dado pelo Tribunal necessário à segurança dos 
membros da comissão; As pessoas envolvidas e a dimensão do problema; Os trabalhos realizados e a 
recuperação de parte do que foi desviado dos cofres da Previdência Social; Opinião acerca da idade 
ideal para o ingresso na magistratura; A importância do exercício da judicatura em comarcas do 
interior; A carreira no Tribunal de Justiça.  
Justiça Eleitoral: Atuação enquanto Corregedor Regional Eleitoral; Juiz eleitoral em Santo Antônio 
de Pádua, Rezende e Niterói; Referências ao então presidente do TRE Antônio Carlos Amorim; A 
informatização; Lembranças acerca do episódio da Proconsult; A posição de Leonel Brizola; 
Comparação das eleições do passado e do presente; Referências ao ex-presidente do TRE, 
desembargador Joaquim José da Fonseca Passos; A experiência adquirida na realização de eleições 
complexas em Santo Antônio de Pádua e São Gonçalo; A satisfação de desempenhar a função de juiz 
eleitoral; Comentários acerca da falta de esclarecimento da população; O poder de manipulação da 
mídia; Os deveres da Justiça Eleitoral; Opinião a respeito da existência da Justiça Eleitoral; 
Sugestões para eleições melhores e mais seguras; Episódio envolvendo fraudes eleitorais ocorrido 
em Santo Antônio de Pádua. 
Participação no pedido de interpelação destinado ao então presidente do STF, ministro Nelson 
Jobim. Crítica ao critério de escolha dos ministros.  
Juizados Especiais: A importância dos juizados para a sociedade; A sobrecarga dos juizados em 
virtude da alta demanda de processos; Os ajustes necessários.  
Comparação entre os graus de instância da justiça fluminense.  
Tecnologia e justiça: A importância do processo eletrônico e das teleconferências; A exportação do 
modelo de eleição brasileiro; A informatização atrelada à vida do ser humano. Motivos pelos quais 
não pôde atuar no processo de anulação das eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama; A 
atividade esportiva vista como um grande negócio na atualidade. Resumo da carreira como 
desembargador.  
Associações: A presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ); 
Membro do Conselho Fiscal da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB); Funções 
desempenhadas junto ao Conselho Fiscal da AMB; A importância das associações como forma de 
representação dos interesses dos magistrados. 
O ensino do Direito: Críticas ao ensino superior de Direito no Brasil; A importância do magistério 
para a atividade do magistrado. 
Relato de episódio marcante em sua carreira de magistrado. A satisfação no exercício da 
magistratura. Agradecimentos.  
 


