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A R E V I S TA D A EMERJ
C O M P L E TA Q U AT R O  A N O S

Temos a satisfação de apresentar mais um  número da REVISTA

DA EMERJ, o 16º,  no quarto trimestre do seu quarto ano de vida. Está

sendo  mantida a regularidade da publicação trimestral que a ESCOLA DA

MAGISTRATURA oferece a seus estagiários com a colaboração básica

de seus expositores, mas aberta também  para   estudos jurídicos de  magis-

trados em geral, de membros do Ministério Público e de advogados com

experiência de ensino profissional. Neste número o consagrado professor

de renome nacional, Desembargador José Carlos Barbosa Moreira, sempre

presente nas atividades da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, dis-

corre sobre o “Processo Civil entre Dois Mundos”,  tema que foi objeto de

sua participação na Aula Magna deste 2º Semestre Letivo da EMERJ.

Segue-se a  publicação de palestra proferida no mesmo dia, para estagiários

e juízes vitaliciandos,  pelo Professor Andrea Proto Pisani, da cátedra de

Processo Civil da Universidade de Florença, Itália, que discorreu sobre o

aspecto público e o privado do Processo Civil na Itália.

Desde que se iniciou a publicação desta Revista, procuramos servir

de vínculo entre o nosso quadro de professores e seus numerosos esta-

giários, que já concluíram o bacharelado. Daí a  participação maior de
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Professores da Escola da Magistratura em suas páginas, que se apre-

sentam também como instrumento de cultura da Escola para os profis-

sionais da área jurídica.

Assinalamos, por outro lado, que o nosso corpo de expositores se

acha empenhado em dar continuidade a um sistema de ensino, implantado a

partir do início deste ano (2001), em que se busca mais eficiência do apren-

dizado, na conjugação do ensino teórico com os casos concretos colhidos

em  julgamentos dos Tribunais. A seleção do texto, que trata do caso espe-

cífico, é acompanhada em cada aula pelos assistentes da matéria com es-

treita colaboração com o professor. A Revista quer externar seus agradeci-

mentos aos caríssimos professores pela sua dedicação àqueles objetivos da

Direção da EMERJ, inclusive com a entrega  de seus estudos para divulga-

ção neste volume.

D. X. G.


