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Apresentação

Uma Revista em casa própria

A EMERJ está em clima de festa neste final do primeiro semestre de 
2012, com aproximação da data de inauguração de sua nova e defini�va 
sede, o que acontecerá em 20 de julho próximo.

Vinte e três anos decorrem da regulamentação da EMERJ, através 
da Resolução nº 2, de 04.07.1989, do Órgão Especial do TJERJ, quando a 
Escola passou a desenvolver suas a�vidades acadêmicas em salas improvi-
sadas nos corredores no Fórum Central e também em instalações cedidas 
pela UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  Posteriormente se 

instalou na Lâmina I do 4º andar do Fórum, onde permaneceu por 16 anos 

– 15 dos quais a nossa REVISTA circula trimestral e ininterruptamente - e 
pôde cristalizar-se como referência no cenário jurídico nacional.

Em 2011 a Escola criou asas e se aventurou na primeira sede inde-

pendente, no bairro Santo Cristo, na área denominada “Porto Maravilha”. 

Mas, nem todos seus alunos e professores, majoritariamente da área ju-

rídica, acompanharam-na nessa sanha andarilha. Com os seus membros 
docentes e discentes dispersos, iniciou os primeiros passos para fazer o 

caminho de regresso e, desta vez, reunir a família numa sede defini�va. A 
concre�zação desse sonho teve seu marco em 30 de setembro de 2011, 
quando o Governador do nosso Estado cedeu o prédio da Rua Dom Ma-

nuel, 25, vizinho ao Fórum Central, em pleno Corredor Cultural, para abri-

gar a Escola.

A edificação, da época imperial, teve a construção aprovada pela 
Lei nº 3.141, de 30.10.1882, des�nada a ser a primeira sede própria da 
Caixa Econômica Federal, obra que foi concluída em 26.01.1887. No século 
seguinte, em 1940, o edi!cio deixou de ser sede do estabelecimento de 
crédito social e nele foram instalados o Pretório e a Vara de Acidentes do 
Trabalho. Após obras de reforma - entre 1975 e 1979 - passou a abrigar a 
Procuradoria Geral do Estado – PGE que alçou voo para nova sede.

Fiel ao mo�vo de sua criação, como expresso no seu lema, ab uno 

docere omnes, isto é, “através um, ensinar a todos”, a Escola “aposta alto” 
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no seu Curso de Especialização em Direito para a Carreira da Magistratu-

ra (inicialmente denominado Preparação), com horário rígido, método 
socrá�co, provas regulares e do qual saíram inúmeros juízes deste e de 
outros Estados, muitos dos quais hoje são desembargadores e ministros, 
além de promotores, defensores, advogados públicos, procuradores e 
demais integrantes das carreiras jurídicas. Este curso, agora em nível de 
pós-graduação lato sensu, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, 
com cerca de 1.832 horas/aula, defesa de monografia, estágio junto a 
diversos juízos, está em sua 45ª edição e até o momento 5.820 alunos 
fizeram parte de nossa história.

Com a inauguração da casa própria, a EMERJ acelera a sua traje-

tória de excelência no ensino jurídico, com o incremento dos cursos de 
Formação de Magistrados, des�nados àqueles recém-empossados que 
permanecem por quatro meses, em dedicação integral, aprendendo, na 
prá�ca, o exercício de seu mister, bem como os cursos de Aperfeiçoa-

mento de Magistrados, credenciados junto à ENFAM, possibilitando a 
seus par�cipantes a obtenção de pontuação para fins de promoção ou 
remoção. A EMERJ ainda seleciona e prepara os juízes leigos - auxiliares 
indispensáveis para os Juizados Especiais. E, atualmente, oferece os cursos 

de pós-graduação lato sensu em Direito do Consumidor, Responsabili-

dade Civil e Direito Processual Civil. Em breve serão ofertados os cursos 

de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, Cons�tucional, 
Tributário e Administra�vo.

Desembargadora Leila Mariano 
Diretora-Geral da EMERJ


