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Apresentação da 
Revista da EMERJ, neste 

seu 44º Número

Desembargador Paulo Roberto Leite Ventura 

Diretor-Geral da EMERJ

Aproveito este espaço da REVISTA, que está completando 11 
anos e que acompanha a vida de nossa Escola e de seus estagiá-
rios, para registrar, com certo pesar, que estamos em tempos de 
concluir o mandato de Diretor-Geral da EMERJ. Na primeira, como 
na segunda gestão que está para encerrar-se em janeiro próximo, 
procurei realizar os programas de maior utilidade para os esta-
giários, com o empenho e o esforço a meu alcance, de molde a 
aprimorar os conhecimentos dos que projetam seguir a carreira da 
magistratura. Tive sempre em mente o interesse de manter eleva-
do o nível da atividade básica da Escola.

Os cursos diurnos e noturnos, que preparam candidatos aos 
Concursos para a Magistratura, aliados às palestras e conferências 
que ocupam os nossos auditórios, atendem a uma programação ade-
quada ao ensino, que se desenvolve em períodos semestrais, a par-
tir do mês de fevereiro, a fim de que alunos e professores comparti-
lhem dos debates ou das exposições sobre temas versados naqueles 
eventos. Os vitaliciandos são regularmente acompanhados em sua 
atividade acadêmica, sempre seguindo as orientações do Conselho 
da Magistratura, acompanhadas pelo Conselho de Vitaliciamento.

Sem prejuízo de minha função na Presidência na Primeira 
Câmara Criminal e no Órgão Especial, dediquei-me à Direção da 
ESCOLA DA MAGISTRATURA com extremo interesse, cioso de que 
era meu dever manter o seu alto conceito e seu nível elevado no 
campo do ensino jurídico.
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O pesar que tenho em ver encerrar este ciclo de minha ati-
vidade de magistrado está nessa missão que enobrece quem quer 
que possa contribuir para o aperfeiçoamento desta obra extraordi-
nária e ímpar instituída pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Com todo o meu empenho e dedicação, venho procurando 
deixar a Escola a nível de excelência, toda reformulada, não só na 
sua estrutura física, como em sua área administrativa de pessoal 
altamente qualificado, com seus dezoito Núcleos pelo interior do 
Estado, todos aparelhados para realizações de eventos, dando as-
sim o suporte necessário básico para que a Escola cumpra o seu 
grande objetivo que é o de formar e aperfeiçoar, com qualidade, 
cada vez mais, o magistrado fluminense, tornando-o um Juiz mo-
derno para aplicar o direito novo, uma maneira possível para ace-
lerar a prestação jurisdicional, fazendo-a eficaz e rápida.

A REVISTA DA EMERJ, um dos mais eficientes veículos de di-
vulgação de cultura da Escola, desde sua criação, está sob a dedi-
cada e eficiente direção do Desembargador DECIO XAVIER GAMA, e 
ganha, a cada momento, mais espaço no cenário jurídico do país, 
pela riqueza que acumula em seus variados artigos. É um livro de 
presença obrigatória nas qualificadas bibliotecas de todo aquele 
que vê no Direito o remédio para cura e solução dos problemas 
sociais e jurídicos que muitas vezes causam o desequilíbrio de uma 
sociedade que se quer justa e humana. Digo que a REVISTA DA 
EMERJ é uma das grandes jóias da Escola, pois o aprendizado que 
nela se recolhe sempre irá, como luz, iluminar veredas.

Parto agora para outros objetivos dentro da administração 
do nosso Tribunal de Justiça, de tradições imensas, nesta minha 
longa caminhada por 36 anos de Magistratura, servindo com amor 
e entrega à minha instituição, honrando sempre a toga e pugnando 
pela justiça, pela ordem e pelo prestígio do Judiciário.

Deixo, contudo, com minha saudade, a Direção-Geral da 
EMERJ, onde, com toda a eficiente equipe que comigo trabalhou 
por todo o tempo que por aqui passei, procurei fazer o melhor, 
com ela dividindo as glórias das vitórias que alcançamos, tribu-
tando exclusivamente a mim algum insucesso ocorrido em meio à 
caminhada.


