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APRESENTAÇÃO

Registramos, com prazer, que o Desembargador  PAULO
ROBERTO LEITE VENTURA  foi reeleito para as altas funções de
DIRETOR-GERAL da ESCOLA DA MAGISTRATURA  DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO,  pelo E. Órgão  Especial do Tribunal de Justi-
ça  e tomou  posse no cargo no dia 1º de fevereiro deste ano.  O fato
foi motivo de regozijo geral e ensejou encontro  de confraternização
do eminente Diretor reeleito com funcionários e estagiários, pela
continuidade do  sistema  de administração que imprime.

A posse do Doutor Paulo Roberto Leite Ventura se deu no mo-
mento em que toda a  nova composição de Desembargadores,   tam-
bém eleita a 17 de dezembro último,  assumiu a direção do Tribunal
de Justiça, sob a Presidência do Desembargador JOSÉ  CARLOS
SCHMIDT MURTA RIBEIRO.   Os demais membros do Tribunal,  tam-
bém empossados no mesmo dia 1º de fevereiro, foram os
Desembargadores Sylvio  Capanema de Souza - 1º Vice-Presidente,
Celso Muniz   Guedes - 2º  Vice-Presidente e  Marianna Pereira Nunes
Feteira Gonçalves - 3º Vice-Presidente e Luis Zveiter - Corregedor
Geral da Justiça.

Abrimos este número da REVISTA, que tem merecido aceita-
ção e boas referências de colegas e eminentes colaboradores,  com
o artigo de destaque sobre as Medidas de Segurança do eminente
penalista  e Desembargador Álvaro Mayrink da Costa.   Seguem-se
outras colaborações de  professores dedicados há muito ao ensino
jurídico profissional,  que muito honram à ESCOLA DA MAGISTRA-
TURA.

  Estão os trabalhos deste número a justificar, como tantos ou-
tros que divulgamos em  nove anos da REVISTA da EMERJ,  o concei-
to manifestado pelos que lêem este órgão de  cultura jurídica.  A
referência especial que fazemos ao Doutor Álvaro Mayrink,  profes-
sor  universitário  devotado há anos ao ensino do Direito Penal e
autor de obras consagradas por alunos e tantos  juristas que militam
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na área criminal,  tem a ver mais,  com a  sua presença de professor
da primeira hora da EMERJ e persistente  freqüência  em nossas pá-
ginas,  desde os primórdios da REVISTA e naturalmente  dos seus
difíceis primeiros momentos.

Décio Xavier Gama
Desembargador - Coordenador da REVISTA da EMERJ


