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Sumário 

Abertura. Considerações sobre a carreira militar. Comentários sobre as Forças Armadas. 
Comentários sobre a família. Sua introdução à vida política. Comentários sobre sua 
indicação à direção da Petrobrás. O convite para ser Governador. Sua nomeação. As 
dificuldades de governo. A escolha dos Secretários de Governo. Os problemas com o 
Poder Judiciário e o Tribunal de Contas. A colaboração de amigos. Considerações sobre 
os critérios de escolha de seus auxiliares. Os critérios de escolha de Magistrados para o 
novo Tribunal de Justiça. Comentários sobre os critérios de nomeação dos 
Desembargadores. O caso do Desembargador Ebert Chamoun. Aspectos burocráticos e 
os prazos para criação do novo Estado. Comentários sobre as vantagens e desvantagens 
da Fusão dos antigos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. Exemplo da Polícia 
Militar. O problema de relacionamento entre municípios. A questão da Constituição do 
novo Estado. O projeto de reorganização do antigo estado do Rio de Janeiro. A falta de 
informação para gerir o novo orçamento. Relacionamento com o Tribunal de Justiça. A 
reorganização da Justiça junto ao Corregedor e ao Presidente. A questão da criação das 
comarcas do novo Estado. Os "juízes de fim-de-semana". Os pedidos de prefeitos e 
políticos. A criação de agências do BANERJ. Relacionamento com os partidos políticos 
e com o poder Judiciário. A volta dos colocados em disponibilidade. Comentários sobre 
o estado do Rio de Janeiro. Crítica ao atual Governo do Estado. A questão do controle 
externo do poder Judiciário. As figuras dos desembargadores Luiz Andrade e Marcelo 
Santiago. Comentários sobre o pagamento de precatórios no seu governo. O pagamento 
de atrasados. Lembrança sobre a nomeação dos secretários de Planejamento e Fazenda. 
A questão das dívidas do Estado. Aspectos gerais de sua gestão. Novas críticas ao 
governador Marcello Alencar. Encerramento. 
 


