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EMENTA: DISPÕE SOBRE A ENRONIZAÇÃO DO QUADRO FOTOGRÁFICO 

DO JUIZ DE DIREITO - RIVALDO PEREIRA SANTOS -, NA GALERIA DE 

HONRA DOUTOR MANOEL VERBICÁRIO, NESTA CASA LEGISLATIVA. 

 

                            A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA, 

POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU E EU PROMULGO A 

SEGUINTE:  

 

RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a entronização do quadro fotográfico do JUIZ DE DIREITO 

“RIVALDO PEREIRA SANTOS”, NA GALERIA DE HONRA DOUTOR 

MANOEL VERBCÁRIO, da Câmara Municipal de Santa Maria Madalena. 

 

§ ÚNICO - A justificativa que fundamenta a presente proposição, será publicada 

como parte integrante da presente Resolução.   

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Salão Plenário Tude Portugal, em 22 de fevereiro de 2021.  

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador – DEM 

 

 

JUSTFICATIVA:  

 

O madalenense RIVALDO PEREIRA SANTOS, nascido em (*23/12/1911) e falecido 

em (†17/08/1992), era filho do saudoso casal JOÃO DE ALMEIDA SANTOS e 

ANITA PEREIRA SANTOS, também filhos do município de Santa Maria Madalena.  

 

Dr. Rivaldo foi professor, escritor, poeta, jornalista, autor de peças teatrais e 

renomado Juiz de Direito. Era casado com a conterrânea EURÍDICE VERBICÁRIO 



                     

 

SANTOS, com quem teve dois filhos: DANIEL (engenheiro eletrônico) e GILDA 

(professora em Nova Friburgo). 
 

Homem portador de uma inteligência invulgar. Sem qualquer medo de erro pode-se 

afirmar que o Doutor Rivaldo foi uma das maiores “cabeças” de Santa Maria 

Madalena, para não dizer do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Como profundo 

conhecedor das mais diversificadas áreas do conhecimento, fazia, involuntariamente, 

com que suas decisões como magistrado tornassem verdadeiras lições e ensinamentos 

sobre o Direito, cuja ciência dominava como poucos. 
 

Honrou e elevou sobremaneira a Magistratura Fluminense, tendo o seu nome elogiado 

além fronteiras do Estado, tanto assim, que Ministros, Desembargadores, Juizes, 

Promotores e Advogados em todo o Brasil não poupavam elogios de reconhecimento 

à inteligência, competência e cultura deste saudoso madalenense que, em vida só fez 

por merecer respeito, admiração e gratidão dos seus familiares e dos que tiveram o 

privilégio de conhecer e conviver com uma figura humana de tão nobre valor.  
 

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Magistratura Fluminense, a 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – SEÇÃO do Estado do Rio de Janeiro – por 

ocasião do transcurso do Sesquicentenário da Cidade de Nova Friburgo, em 17 de 

maio de 1968, em cuja Comarca labutou por mais de 10 anos consecutivos – prestou 

significativa homenagem ao Doutor Rivaldo Pereira Santos, em solenidade no salão 

nobre do fórum daquele município.   
 

Como madalenense de grande valor contribuiu de forma decisiva e por longo período 

para a valorização da cultura madalenense, estimulando e participando de uma série 

de ações nesse sentido. Foi Presidente da primeira Diretoria do Tradicional Clube 

Montanhês, além de ter participado de outras agremiações educacionais, culturais, 

filantrópicas e desportivas de Santa Maria Madalena. 
 

Como autor de teatro escreveu e dirigiu o peça “O Brado Heróico de Crispim”, que 

resultou em grande sucesso em Madalena e região, tendo inclusive, chegado ao Teatro 

Municipal de Niterói, quando a cidade de Arariboia era a Capital do antigo Estado do 

Rio de Janeiro. O sucesso foi estrondoso. As galerias do teatro ficaram pequenas para 

o grande público que desde cedo se aglomerou em frente à entrada da mais importante 

casa de espetáculos do Estado naquela época. Ao final da peça o público ficou de pé 

aplaudindo por longos minutos todo o grupo teatral. 

 

Doutor Rivaldo Pereira dos Santos foi Juiz de Direito da Comarca de Nova Friburgo. 

Teve como sua primeira Comarca o município de Miracema, no norte do nosso 

Estado, após brilhante concurso no qual tirou o primeiro lugar. Entre outras Comarcas 

serviu no município de Santo Antônio de Pádua, também no Norte do Rio e em 

seguida, em Volta Redonda, no Sul do Estado, e finalmente, no município de Nova 

Friburgo, na região serrana fluminense, cuja história de mais de 20 anos como Juiz 



                     

 

resultou em orgulho e engrandecimento do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Em Nova Friburgo o Dr. Rivaldo teve a elevada honra de presidir a solenidade de 

instalação da primeira Vara da Comarca Friburguense, cujo evento teve lugar no 

Fórum da cidade, em 24 de novembro de 1968.  

 

É com muita alegria e elevada honra que apresentamos aos nobres pares a presente 

proposição, que se aprovada, resultará em justa homenagem à memória de um ilustre 

cidadão desta terra que honrou e dignificou a magistratura fluminense e elevou 

sobremaneira as boas tradições da cultura e educação madalenenses, por isso, estamos 

confiantes de que esta Casa Legislativa saberá honrar a memória desse imortal 

conterrâneo.    

 

Salão Plenário Tude Portugal, em 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador/ 1ª Secretário - DEM 

 


