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Sumário 

 

Dados pessoais: Comentários a respeito da origem do nome. Lembranças da infância. Ano de nascimento: 
1937 no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Formação educacional: lembranças do período estudantil; 
Influência paterna na escolha pelo Direito; Vestibular em duas faculdades: Faculdade Nacional de Direito 
e UERJ e a escolha pela primeira. Os pais. Lembranças da época em que era estudante de Direito. Ano de 
formatura: 1959. Atividade exercida antes da magistratura. Comentários sobre a sua vida pessoal. 
Realizou concurso inicialmente para o quadro de funcionários do Tribunal de Alçada. A necessidade da 
autorização do marido para o exercício da atividade. Reprovação no primeiro concurso para a 
magistratura. O incentivo do marido para que a entrevistada realizasse o concurso seguinte. Comentários 
sobre a inscrição automática ocorrida na época do seu concurso. Panorama geral do início de sua atuação 
na magistratura. O retorno ao Tribunal de Alçada na condição de magistrada. O convite para atuar na 
diretoria do Tribunal de Alçada, comentários sobre essa conquista. Relatos de sua passagem pelo Tribunal 
de Alçada, enquanto funcionária. Atuação no magistério lecionando História do Direito. A obra “Mil 
perguntas sobre história do direito”, em parceria com o desembargador Ralph Lopes Pinheiro. Opinião 
sobre o excesso de cursos de Direito no Brasil. O convite para atuar no Conselho de Vitaliciamento. A 
importância deste órgão como suporte necessário à orientação do juiz. Comentários sobre os jovens juízes 
assistidos pelo Conselho de Vitaliciamento. Apresentação de um trabalho acerca da reforma do Poder 
Judiciário em 1977. Comentários sobre a responsabilidade que a sociedade atribui ao magistrado. A 
mulher no mercado de trabalho ontem e hoje, as conquistas alcançadas. Período e trabalhos que mais 
marcaram a sua carreira. Atuação na justiça eleitoral e em diversas outras áreas da magistratura. 
Agradecimentos e o reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pelo Museu da Justiça.  
 
 


