
Apresentação

Com sa�sfação, apresentamos aos nossos leitores a edição  n.  55, da 
REVISTA DA EMERJ.  Em suas páginas, ar�gos sobre as questões mais 

interessantes que acorrem ao Poder Judiciário e acerca das quais, todos 
nós, magistrados, procuradores, advogados, defensores públicos, precisa-

mos meditar.

Sem sombra de dúvidas, era muito mais fácil ser juiz ao tempo em 
que, por um processo de subsunção, podiam-se solucionar quase todas as 
demandas, as quais, em sua grande maioria, referiam-se a direitos indivi-
duais. Pensava-se que o ordenamento jurídico era completo, coerente e 
que �nha todas as respostas.  

Em tempos de globalização e de pós-posi�vismo, não é assim.  As 
demandas que nos chegam são as mais variadas e complexas. A principio-

logia cons�tucional, ao albergar conceitos da moral, trouxe dificuldades 
para as quais não estávamos preparados. Afinal, nossa formação é mera-

mente dogmá�ca. Falta-nos embasamento quanto à zeté�ca jurídica que 
reúne o conhecimento interdisciplinar em sociologia jurídica, filosofia do 
Direito, história do Direito, criminologia, polí�ca legisla�va, teoria geral do 
Direito, metodologia e lógica jurídica, etc. 

Daí a importância das Escolas da Magistratura em proporcionar 
aos magistrados esses conhecimentos faltantes.  Com essa visão, esta-

mos preparando o planejamento de nossos cursos, sendo que já se deu 

o primeiro passo no que toca ao curso de Especialização em Direito, cuja 
grade programá�ca, desde o segundo semestre de 2011, contempla al-
guns desses saberes.  

É tempo pois de nossa Revista se abrir a essa realidade e também 
albergar textos sobre essas mul�disciplinas tão importantes para a entre-

ga da jurisdição nos nossos tempos.   Com esse propósito, lançamos o de-

safio aos juristas e estudiosos das ciências afins  para que atendam a nos-

sa próxima chamada de ar�gos,  agradecendo  a  todos  os  colaboradores 
e leitores que permi�ram a manutenção da Revista neste ano de 2011.

Desembargadora Leila Mariano 
Diretora-Geral da EMERJ
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