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Cargo: Desembargador (aposentado)
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Roteiro: Jorge Luís Rocha da Silveira e Gilmar de Almeida Sá
Sumário: Adeir Barbosa Lemos

Sumário

Dados pessoais: Recordações da infância; Formação educacional e colégios frequentados;
Formação em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis.
Advocacia: Início da carreira no IPASE, onde permaneceu por 14 anos. Referências a pessoas
que o ajudaram no início da carreira; Procurador do estado no governo de Paulo Francisco Torres.
A ideia de fazer concurso para o MP e ao mesmo tempo a desmotivação. Pressão familiar para
participação em concurso para a magistratura; Relato a respeito do concurso para juiz do antigo
estado do Rio de Janeiro; Ingresso na magistratura em fevereiro de 1974; Comarcas onde exerceu
a magistratura; Atuação em eleições na Baixada Fluminense; O significado da fusão e os
impactos causados ao Judiciário. As lutas para superar as desigualdades entre magistrados dos
dois estados; A decisão do Supremo Tribunal Federal;
Justiça eleitoral: Opinião sobre a justiça eleitoral; Comentário detalhado sobre as primeiras
eleições informatizadas; Juiz do Tribunal Eleitoral.
Membro da Associação dos Juristas Católicos: O trabalho desenvolvido pela associação com o
apoio da CNBB visando mudanças na lei eleitoral. Necessidade de maior rigidez nas leis
eleitorais e nas convicções do eleitor.
Promoção ao Tribunal de Alçada. Criação do novo sistema de votação da lista tríplice pelo
desembargador Jorge Loretti. Os antigos critérios utilizados nas listas de promoção e remoção.
Críticas à forma de escolha das vagas do quinto constitucional. Membro do Conselho de
Vitaliciamento. Elogios aos novos juízes. Comentário sobre a independência da justiça. Elogios à
justiça do Rio de Janeiro. O período no Tribunal de Alçada. Referências aos tribunais de alçada
de São Paulo. Opinião acerca da extinção dos Tribunais de Alçada. Elogios à justiça fluminense.
Como deve ser a postura do advogado perante o juiz que não desempenha um bom trabalho. A
atuação no Conselho da Magistratura. O excesso de trabalho dos juízes itinerantes.
Centro de Estudos e Debates - CEDES: A confecção de sumários pelo CEDES; Função;
Promoção e incentivo de atividades intelectuais; patrocinadores dos eventos; Comentários sobre
as publicações e atividades produzidos pelo CEDES.
Resumo da carreira como desembargador.
Aposentadoria. Atuação secretariando concursos. O amor à casa da justiça. Elogios à figura de
Joaquim Antônio de Vizeu Penalva Santos; Mensagem transmitida aos futuros magistrados.

Motivos que contribuem para o aumento do número de candidatos nos concursos para a
magistratura. O despreparo dos candidatos e o rigor dos concursos. Exaltação à carreira de
magistrado. Crítica a alguns requisitos adotados para o ingresso na magistratura. Recordação de
sentenças marcantes. Narração de episódios engraçados.

