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R E V I S T A  D A  EMERJ

C O M P L E T A  C I N C O  A N O S

Com este 20º número, a REVISTA DA EMERJ atinge um lustro e 

se mantém  como um  dos suportes de ensino da ESCOLA DA MAGIS-

TRATURA DO ESTADO DO  RIO DE JANEIRO. Lançado o seu primeiro 

número no trimestre inicial do ano de 1998, graças à persistência do então 

Diretor Desembargador Manuel Carpena Amorim, manteve-se a publicação 

a cada três meses, como se planejou.

Ao assumir a Direção da Escola em fevereiro de 1997, o Diretor 

Carpena Amorim elegeu a edição da Revista como uma de suas metas. 

Tratava-se de um sonho do primeiro Diretor da Escola,  Desembargador 

Claudio Vianna de Lima.  Já passava a EMERJ dos cinco anos de vida e 

não se tinha podido editar senão a série de Boletins (BA - Boletim Acadê-

mico, BB - Boletim da Biblioteca, BD - Boletim Doutrinário e BI - Boletim 

Informativo) com os quais se divulgavam a Escola e sua Biblioteca, bem 

como se estimulavam as pesquisas de estagiários. Um ou outro trabalho 

doutrinário de expositores da EMERJ abria o BA, e  numerosas sínteses 

de aulas completavam a edição. A matéria principal das  oitenta a cem 

páginas do BA consistia, portanto, no Sumário de exposições gravadas e 

reproduzidas. Foi esse boletim o embrião da Revista. Suas edições propor-

cionaram experiência e deu utilíssimo aproveitamento ao farto material 

recolhido até então, porque reordenado e indexado para consultas pelos 

estagiários. Algumas daquelas publicações despertaram grande interesse e 

se esgotaram em curto tempo.
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plares da REVISTA DA EMERJ foram superadas. Em atenção ao nosso 
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pedido de apoio cultural ao Banco do Brasil, a solução foi encontrada na 

compreensão de sua Superintendência no Estado do Rio de Janeiro, que  

converteu o nosso pedido em oferta para imprimir a Revista em sua própria 

4$5*+(6""7$(0(!8"#.%!8"9":%!1.").";'<=.$";,#'$%</'<)'</'8"*$&.,>!'"&(%!"

uma parceria com o Banco, de alta valia para as duas partes. Outros con-

vênios foram depois celebrados  com a Direção do Tribunal de Justiça, o 

que ensejou,  em seguida, abertura de agência e postos de serviço do Banco 

em dependências do Fórum, bem como as obras de restauração do antigo 

Palácio da Justiça.

O nosso agradecimento especial, portanto, ao Banco do Brasil por 

mais esse apoio, dentre tantos outros  que empresta a atividades culturais 

no Brasil.

Apoio irrestrito e estímulo à sua continuidade, a Revista também tem 

recebido do Diretor Desembargador Sergio Cavalieri Filho, que se empe-

nha em dar ao ensino da EMERJ um sentido objetivo de cultura  jurídica 
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É de justiça ainda ressaltar a colaboração valiosa de expositores e 

mestres das numerosas turmas de 600 estagiários que buscam o Curso de 

Preparação da EMERJ, pela dedicação ao ensino e pela elaboração de tra-

balhos doutrinários divulgados nesta REVISTA.

ÍNDICE GERAL DA REVISTA DA EMERJ: Confirmamos a 

inclusão no próximo número da REVISTA DA EMERJ (nº 21), a ser 

editada no primeiro trimestre de 2003, de um índice geral com toda 

a matéria publicada desde o primeiro número até o 20º.

DÉCIO XAVIER GAMA - Desembargador do TJ/RJ


