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Sumário 

Dados pessoais. O interesse pela advocacia.  O exercício da advocacia como profissional da Petrobras 
(1974 a 2003). A influência do pai, José de Aguiar Dias (Ministro do Tribunal Federal de Recursos), e o 
envolvimento com os livros. Relatos sobre a carreira do pai: a trajetória do pai na magistratura; o Ato 
Institucional nº1 e a cassação de vários magistrados; a cassação e o exílio após o Golpe Militar; a 
perseguição imposta aos juízes independentes durante o Regime Militar; a luta do pai pela aposentadoria 
integral; o convite para atuar na advocacia ao lado de Miguel Lins. O período de trabalho ao lado do pai 
até o ingresso na Petrobras. O orgulho que o pai demonstrava em relação à própria história e a recusa em 
retornar ao Tribunal como magistrado.  Lembranças da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da 
Guanabara. Lembranças do Tribunal de Justiça à época em que advogava. A opinião pública e o 
Judiciário. O controle externo do Judiciário como um controle político. A acertada extinção dos Tribunais 
de Alçada. Os problemas advindos da pouca idade dos novos magistrados. A importância da OAB como 
órgão regulador da carreira de advogado. A importância do “Quinto Constitucional” para o 
enriquecimento do Tribunal. A questão das indicações para a lista do Quinto. A atuação na Comissão de 
Ética e Disciplina e a dedicação de 10 anos à OAB. A criatividade do pai como escritor. O processo de 
elaboração do livro Da Responsabilidade Civil. O episódio de sua prisão e o desagravo feito pela Ordem 
dos Advogados em relação ao fato. Episódios importantes da vida do pai: a perseguição imposta pelos 
Diários Associados; a cassação pelo Regime Militar; o retorno à advocacia; a medalha Pedro Ernesto; o 
testemunho de um amigo. Agradecimento. 
 
 


