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Apresentação

No momento em que assumimos a Direção da Escola de Magistra-

tura (EMERJ), cumpre reiterar nossa intenção de agregar valor às inicia-

!vas anteriormente empreendidas, quanto aos propósitos da Revista da 

EMERJ. Nesse sen!do, é de direito explicitar de público nossas homena-

gens ao esforço e aos resultados do trabalho relevante desenvolvido ao 

longo de tantos anos pelo Desembargador Décio Gama, verdadeiro ar"fice 

e pioneiro das realizações da Revista, desde sua fundação.

Na tenta!va de promover avanços e nos irmanarmos a inicia!vas 

do gênero em outros Tribunais, a par!r de agora, a Revista da EMERJ será 

veiculada por meio eletrônico, com alicerces no propósito de demo-

cra!zar o acesso à informação, bem como de tornar mais funcional a intera-

ção do periódico com seus leitores potenciais, que, a par dos magistrados, 

incluem outros pensadores e profissionais interessados na problemá!ca 

que ins!ga a reflexão sobre o direito contemporâneo.

Considera-se ainda  oportuno registrar sinceros agradecimentos ao 

Desembargador Geraldo Prado que, com sua experiência acadêmica, nos 

impulsionou nessa direção, ao jornalista Irapuã  Araujo, editor da Revista  

e à servidora Maria Cris!na João de Fonseca Passos, por sua valiosa con-

tribuição para a viabilização deste número e do futuro projeto da Revista 

da EMERJ.

Ao mesmo tempo em que se manifesta grata sa!sfação pelo resul-

tado ob!do, impõe-se que se busque o con"nuo aprimoramento, tendo 

em mente a persistente e revigorada evolução da produção cien"fica jurí-

dica. Ins!ga ainda nossa capacidade a intenção de que esta Revista venha 

alcançar o padrão QUALIS, servindo como repositório da produção biblio-

gráfica e técnica dos corpos docente e discente desta Escola, albergando, 

numa visão interdisciplinar, também trabalhos veiculados pelos pensadores 

das demais áreas das ciência sociais.
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