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Este é um grande marco para todos nós aqui na EMERJ.

A nossa Revista está completando 3 (três) anos de existência.

O 12º número está saindo do prelo.

É com grande alegria que saudamos o evento.

Só os que lidam com uma publicação dessa natureza são capazes de 

Desde que chegamos à Direção da Escola, a Revista passou a ser uma 
prioridade da administração.

Não se deve esquecer a participação do Banco do Brasil, que nos 
permite mantê-la no padrão que os Srs. estão acostumados a ver.

Quero aproveitar o ensejo para agradecer aos que engrandeceram a 
Revista com o fulgor das suas inteligências, destinando ao nosso público 
inúmeros artigos de excelente qualidade.

Agradeço, também, ao coordenador, Des. Décio Xavier Gama, e à 
equipe técnica responsável pela publicação, à frente o Dr. Irapuã Araújo.

A Revista da EMERJ é hoje referência para todos os que militam na 
área, fato que, como não poderia deixar de ser, nos enche de orgulho.

Para os menos avisados, gostaríamos de dizer que não é fácil manter 
uma publicação do gênero com essa regularidade.

Foi realmente um triunfo.

A Escola se ressentia de uma publicação compatível com a sua gran-
deza e com os seus objetivos educacionais.

Hoje, graças a Deus, podemos dizer que a Revista é uma realidade e, 
mais do que isso, uma bonita realidade.

Uma curiosidade para os nossos leitores: a Revista da EMERJ está 
em diversas bibliotecas do Brasil e do exterior. Até no Extremo Oriente, 



5Revista da EMERJ, v.3, n.12, 2000

na China, Hong Kong e Tailândia, esta publicação tem chegado. Quando 

deixar a Revista não só nos Tribunais locais, mas também nas Embaixadas 
do Brasil.

Queira Deus que o nosso entusiasmo contagie as gerações que pas-
sarão pela Escola.

O Estado do Rio de Janeiro tem uma plêiade de Juízes da melhor 
qualidade.

Muito obrigado, portanto, aos que se uniram a nós para a realização 
de mais essa tarefa da nossa administração.

E muito obrigado aos Srs. Leitores, cuja receptividade à Revista 
tem sido constatada pela correspondência recebida e pelas manifestações 
pessoais que tenho merecido.

Aliás, para terminar, são essas carinhosas manifestações dos nossos 
leitores que nos animam a prosseguir.

Muito obrigado e até breve.

DESEMBARGADOR MANOEL CARPENA AMORIM

Diretor-Geral


