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Apresentação
 Ao ser completada, na edição passada (abril a junho de 

2010), meia centena de números da REVISTA DA EMERJ, desejamos 
reproduzir aqui as informações  dadas a  alguns colegas, pessoal-
mente, ou por e-mails, sobre normas que deveriam ser observa-
das para  inclusão de artigos oferecidos à divulgação. Recebemos 
sempre indagações sobre a forma, tipo de letras, sobre o formato 
próprio dos originais, ou mesmo sobre a extensão do texto. Não 
desejamos criar obstáculos à liberdade dos colaboradores para ex-
por seus temas jurídicos, os mais diversos. Os estudos divulgados 
acabam por ter conformação idêntica, na extensão, ou na apre-
sentação gráfica. Apenas sugerimos apresentação uniforme, inclu-
sive no tamanho do artigo (o que seria melhor, página e meia de 
artigo ou 50 páginas, de outro, como já nos foram encaminhadas?). 
Também meditamos sobre os objetivos, ou a finalidade da Revista. 
Quando  colocamos, a cada  trimestre, um novo número nas mãos 
de nossos queridos alunos, também eles podem ter seus objetivos 
e propósitos. Devem, naturalmente, procurar na pesquisa os peri-
ódicos  com matéria de interesse para se instruírem, acompanha-
rem as aulas, ou enriquecerem seus conhecimentos.         

Sobre os temas de que tratam os trabalhos oferecidos, ou de 
que possam vir a tratar, parece-nos conveniente que, alguns,  sem-
pre que possível, discutam questões previstas em programas, ou 
inseridas em disciplinas constantes dos editais de Concurso Público 
divulgados por nossos  Tribunais.

 Não há dúvida de que a Revista não oferece restrições para 
que os colaboradores possam conceber e elaborar seus artigos 
para publicação. Sobre a extensão deles é que nos batemos em 
não vê-los com mais de 25 ou 30 páginas. Temos o compromisso 
de admitir a inserção de 18 até 20 colaborações, sem ultrapassar 
muito as 300 páginas por edição. Por tais motivos evitamos divul-
gar monografias, ensaios, estudos e mesmo trabalhos de aulas, de 
pós-graduação e de mestrado, quase sempre de alto nível, mas 
extensos para uma publicação do porte da REVISTA DA EMERJ. Não 
gostaríamos de quebrar o sistema de 300 páginas, em  média, em  


