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Sumário
Abertura. Aspectos da carreira. Desistência do cargo de delegado e a opção pela
magistratura. A falta de comunicação entre o poder Judiciário e a Imprensa.
Comentários sobre o período ditatorial. O assassinato do desembargador Toledo Piza e
sua repercussão (1956). Comarcas em que atuou naquele período. O "Caso do Trem
Pagador". Comentários sobre sua atuação nesse julgamento. Depoimento sobre a
relação entre o magistrado e a Opinião pública. Nova capital do país e a transferência de
juízes. Criação de uma Justiça local. A fusão (1975). Dificuldades de adaptação. O
antigo estado do Rio de Janeiro e as consequências deixadas pela fusão. Prestígio
político e social da Guanabara. Melhoria dos vencimentos. Unificação das Associações
dos Magistrados. Resistência por parte dos magistrados do antigo estado do Rio de
Janeiro. Os magistrados e as autoridades militares. A promulgação da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional e sua necessidade histórica (1979). Sua atuação como juiz
eleitoral e membro do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Sua
atuação como corregedor da Justiça eleitoral estadual. O papel da Justiça eleitoral.
Sobre a carência de funcionários na Justiça eleitoral e a criação de um quadro próprio
para o melhor desempenho dessa Justiça. Professor de Direito Penal. Desempenho das
funções de professor e magistrado. A existência do Tribunal de Alçada Criminal.
Comentários sobre o relacionamento entre o poder Judiciário e o Ministério Público.
Relacionamento dos magistrados com os advogados. Atuação no Tribunal do Júri. A
importância do Júri. A existência da Justiça Militar. Sua opinião a respeito do controle
externo do poder Judiciário. Relato de episódio marcante de repercussão nacional.
Encerramento.

