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Sumário 
 
Apresentação. Comentários a respeito da eleição de V.S. o Papa Francisco, minutos antes do início 
da entrevista. 
Dados pessoais: Data e local de nascimento (Rio de Janeiro, 1938); Formação educacional; 
Referências à família; Comentários acerca do período ditatorial do Estado Novo; Nome dos pais; 
Motivos que o levaram a optar pelo Direito em detrimento da Medicina;  
Vida acadêmica: Atuação no escritório de advocacia do tio; Secretário do CACO (Centro Acadêmico 
Cândido de Oliveira); Citação de alguns colegas de faculdade, que se tornaram desembargadores; 
Relato de episódios marcantes e pitorescos; Formatura em 1960. 
Advocacia: Advogado por trinta e três anos; A estrutura e o funcionamento da justiça; O 
relacionamento dos funcionários da Justiça com os advogados; A dificuldade de lidar com a 
informatização do Judiciário; A atuação no Direito Imobiliário por vinte anos; A paixão pelo Direito 
Imobiliário; O retorno à advocacia imobiliária após a aposentadoria. 
Lei 8245/1991 (nova lei do Inquilinato): A elaboração do anteprojeto; Os integrantes da comissão; A 
importância da lei ter sido elaborada por advogados do ramo imobiliário; As falhas contidas nas leis 
anteriores; Os benefícios trazidos pela nova lei do Inquilinato; Comentário sobre a referência 
expressa da Lei do Inquilinato no novo Código Civil (2002). 
Código Civil (2002): A longa trajetória até a sua aprovação; Conquistas e críticas; Paradigmas 
introduzidos pelo novo código na ordem do direito privado brasileiro. 
Magistério: A grande paixão pelo magistério; A influência do desembargador Jose Gomes Bezerra 
Câmara em seu ingresso no magistério; Faculdades, cursos e matérias lecionadas; Decano e 
Professor Emérito da EMERJ; A importância do magistério para o advogado e para o magistrado. 
Universidade Cândido Mendes: Breve comentário acerca do edifício histórico; Comentários sobre a 
trajetória da universidade; As novas instalações; Relato sobre o despejo da universidade do antigo 
prédio; Outros cursos criados pela Universidade. 
Ditaduras: O Estado Novo e as funções acumuladas pelo Presidente da República; A queda de 
Getúlio Vargas em 1945; A vida durante a ditadura; A revolução militar de 1964; A postura como 
professor frente o governo militar; A descoberta recente da existência de uma ficha pessoal no 
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS); Espiões infiltrados nas salas de aula das 
instituições de ensino. 
Nomeação para a magistratura em vaga do quinto constitucional: Desentendimento entre o Tribunal 
de Justiça e a OAB; A decisão do Supremo favorecendo o Tribunal de Justiça; O convite feito pela 
OAB para participação na lista sêxtupla; Mais votado passando a integrar a lista tríplice; Nomeação 
pelo governador Leonel Brizola. 
Magistratura: O inicio da carreira no Tribunal de Alçada Cível; A diferença do discurso do advogado 
para o discurso do juiz; As dificuldades de adaptação na magistratura; A ascensão ao Tribunal de 
Justiça; Câmaras onde atuou; Referências ao colega de câmara Luiz Fux; segundo Vice-presidente na 
gestão do desembargador Sérgio Cavaliere; primeiro Vice-presidente na gestão do desembargador 
Murta Ribeiro; Análise das gestões dos presidentes Sérgio Cavaliere e Murta Ribeiro. 
Atividades exercidas após a aposentadoria: Aposentadoria compulsória antes da conclusão do 
mandato de primeiro Vice-Presidente; Diretor Cultural da AMAERJ; Comentário a respeito da 
eleição do Papa Francisco; Atividades exercidas no Poder Judiciário; Consultoria jurídica e a 
arbitragem em virtude da quarentena constitucional; O retorno à Advocacia atuando no Direito 
Imobiliário; Os altos investimentos feitos pelos fundos imobiliários estrangeiros no Rio de Janeiro; 
Referências às obras do Porto Maravilha; A readaptação às mudanças ocorridas na advocacia; Cursos 



frequentados. Opinião sobre a arquitetura e funcionalidade dos edifícios que compõem o complexo 
judiciário do Rio de Janeiro.  
Clube de regatas Flamengo: A paixão pelo clube; Presidente do Conselho Deliberativo; Defesa do 
clube de regatas Vasco da Gama em processo movido pelo ex-jogador Romário; As críticas 
recebidas dos colegas de clube. 
 Elogios ao desembargador Ronald Valladares e ao Programa de história oral. Agradecimentos.  
 


